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Slægten  Latrunculus,  Giinth.,  og  dens 
nordiske  Arter. 

Af  Robert  Collett. 

I  December  1834  bavde  den  tidligt  afdøde  Naturforsker  P. 

Stuwitz  i  Nærheden  af  Bergen  fundet  et  halvt  Snes  Individer  af  klare 

Smaafiske,  henhørende  til  tvende  forskjellige  Arter  af  Familien 

Gobiidae,  Owen,  hvilke  efter  hans  Død  fandtes  opbevarede  paa 

Bergens  Musæum.  I  1844  bleve  disse  første  Gang  udførligt  be- 
skrevne af  v.  Diiben  &  Koren  i  Kgl.  Yetensk.  Akad.  Handl.  p.  51 

og  benævnede  Gobius  Stuwitzii  og  Nilssonii,  efterat  de  dog  tidli- 

gere samme  Aar  vare  under  midlertidige  Navne  og  uden  nøjere 

Beskrivelser  nævnede  af  de  samme  Forfattere  i  et  Brev,  der  ind- 

førtes  i  Ofv.  af  Kgl.  Vet.  Akad.  Forh.  forMaj  1844. 

Hvad  der  fornemmelig  var  iøjnefaldende  ved  disse  Arter,  og 

som  foranledigede,  at  de  i  lang  Tid  bleve  antagne  for  de  spæde  Un- 

ger af  store  og  ubekjendte  Former,  var  deres  Legemers  fuldkomne 

Transparents ;  at  de  ikke  kunde  være  Yngelen  af  nogen  af  de  hidtil 

bekj endte  Gobier,  var  indlysende  alene  af  deres  forholdsvis  bety- 

delige Størrelse,  idet  de  begge  havde  en  Længde  af  næsten  2 

Tommer,  og  saaledes  forlængst  vare  naaede  ud  over  den  Periode, 

hvori  de  øvrige  bekj  endte  Arter  fra  Scandinavien  ere  transparente. 

Hvad  der  fremdeles  skilte  de  tvende  nybeskrevne  Arter  fra 

alle  de  øvrige,  var  Straaleantallet  i  den  første  Dorsal.  Medens 

dette  hos  vore  øvrige  Gobier  uforanderligen  er  6,  fandtes  det  hos  den 

ene  at  være  5,  hos  den  anden  endog  blot  2.  Fremdeles  var  dét 

hele  Legeme  tilsyneladende  ganske  nøgent,  og  Siderne  blot  for- 

synede  med  bølgeformige  Tverfurer  i  Muskellagene,  medens  alle 

andre  Gobier  ere  beklædte  med  fastsiddende  Skjæl. 
Vidsk.-Selsk.  Forhdl.  f.  1872.  1 



Allerede  i  1837  var  der  af  Parnell  i  Transact.  of  Royal  Soc. 

of  Eclinb.,  vol.  14,  beskrevet  en  med  de  tvende  nævnte  Gobier  nær- 

beslægtet  Art  fra  Scotland  under  Navn  af  Gobius  albus.  Ligesom 

disse  var  den  i  levende  Live  transparent,  og  talte  ligesom  Gdb. 

Stuwitzii,  med  hvem  den  idethele  havde  den  største  Lighed,  blot 

5  Straaler  i  den  første  Dorsal;  den  adskiltes  dog tydeligt  fra  denne 

ved  sit  større  Hoved  og  særdeles  stærke  Tænder,  ligesom  ogsaa 

ved  Formen  af  anden  Dorsal.  Endvidere  hav<Je  den  samme  Stør- 

relse, som  de  norske  Arter;  men  i  Modsætning  til  disse  besad  den 

store,  skjønt  let  affaldende  Skjæl,  medens  dog  Legemet,  hvorSkjæl- 
lene  vare  affaldne,  udviste  fuldkommen  lignende  Bølgelinier  mellem 

Muskellagene,  som  de  øvrige  tvende.  Ogsaa  Parnell  antog  sin 

Gobius  som  den  spæde  Unge  af  en  stor  og  ukjendt  Art. 

Af  G.  Nilssonii  var  i  1844,  da  Arten  blev  be  skreven,  foruden 

de  af  Stuwitz  fundne  Individer,  til  forskjellige  Tider  indsamlet 

et  Par  andre  udenfor  de  bergenske  Kyster,  nemlig  ved  Askevold 

i  Søndfjord  af  Stiftamtmand  Christie,  samt  udenfor  Christiansund 

af  v.  Duben.  I  de  senere  Aar  er  af  Prof.  Sars  yderligere  fundet 

et  Par  Individer  ved  Manger,  samt  ved  Bolærerne  i  Udløbet  af 

Christianiafjorden;  men  skjønt  Arten  neppe  kan  antages  at  være 

Bærdeles  sparsomt  udbredt,  vides  dog  for  Tiden  neppe  tiere  end 

de  nævnte  Individer  at  være  iagttagne  af  denne  Art. 

Af  G.  Stuicitzii  vedbleve  Stuwitz's  Individer  fra  Bergens  Om- 
egn at  være  de  eneste  bekjendte,  indtil  Prof.  Lilljeborg  i  1859 

opdagede  denne  Art  i  Gullmarfj orden  i  Bohuslehn.  I  Juli  1861  fandt 

Intendant  Malm  paa  det  samme  Sted  saavel  G.  Stuicitzii,  som  G.  albus 

(Forh.  i  Xaturf.  9  Møde,  1863);  ved  denne  Leilighed  blev  det  consta- 
teret,  at  Huden  hos  G.  Stuiritzii  var,  ligesom  hos  G.  albus,  beklædt 

med  store  Skjæl,  der  dog  vare  saa  yderst  let  affaldende,  at  de  for 

den  største  Del  ganske  gik  tabte,  selv  med  Iagttagelse  af  den 

største  Forsigtighed,  under  Indfangningen.  Endvidere  gjorde  Malm 

den  vigtige  Observation,  at  begge  Arter  uagtet  sin  Transparents  og 

ringe  Størrelse  dog  vare  fuldt  udviklede  Individer;  saaledes  fand- 
tes  af  G.  Stuuitzii,  hvoraf  de  største  Individer  maalte  i  Totallængde 

48mm,  drægtige  Hunner  allerede  ved  en  Totall.  af  :J5mm,  og  af  G. 
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albus  havde  samtlige  Individer  Bugen  slap  ogindfalden,  hvorfor  de 

antoges  netop  at  have  endt  sin  Leg.  Af  den  sidste  Art  fandtes 

Individer  med  en  Totallængde  af  indtil  52mm. 

At  G.  Nilssonii  forholder  sig  i  det  væsentlige  overensstem- 

mende med  de  tvende  øvrige  Arter,  synes  sandsynligt,  medens  dog 

bestemte  Observationer  i  denne  Retning  mangle  ved  de  faa  Indi- 
vider, der  af  denne  Art  hidtil  ere  iagttagne. 

Høsten  1871  fandt  jeg  G.  Stuwitzii  i  stor  Mængde  paa  flere 

Steder  i  det  indre  af  Christianiafjorden  ned  til  Gjeløen  ved  Moss, 

og  havde  herunder  gjentagne  Gange  Anledning  til  at  iagttage  denne 

ejendommelige  Art  i  levende  Tilstand.  Paa  Grund  af  dens  store 

Talrighed  og  de  særegne  Omstændigheder  ved  dens  Forekomst 

nærer  jeg  ingen  Tvivl  om,  at  den  efterhaanden  vil  vise  sig  at  være 

udbredt  ved  de  fleste  Dele  af  Landets  sydvestlige  Kyster,  hvad  der 

maaske  ogsaa,  skjønt  muligens  i  ringere  Grad,  vil  gjælde  om  de 

2  øvrige  transparente  Arter.1 

Den  20de  September  vare  Individerne  endnu  ikke  fuldt  ud- 

viklede  og  havde  en  Totallængde  af  28— 30mro.  Da  alle  havde 
den  samme  Størrelse,  syntes  de  alle  at  være  Aarsunger  af  de  Æg, 

der  vare  lagte  om  Sommeren,  og  man  tør  muligens  heraf  slutte, 

at  de  ældre  Individer  gaa  tilgruncle  efter  Æglægningen.  I  Midten 

af  October  var  Totallængden  35mm,  og  den  21de  October  40 — 42mm, 
hvilket  er  den  største  Længde,  som  af  mig  er  iagttaget.  Aldrig 

1  Allerede  i  Midten  af  forrige  Aarhundrede  findes  Spor  af,  at  denne  Art  (eller 
en  lignende)  er  bemærket  paa  Norges  Vestkyst.  Den  udmærkede  Naturforsker 
Hans  Strøm  holdt  som  Præst  i  Søndmøre  i  en  Række  af  Aar  en  nøjagtig  na- 

turhistorisk Dagbog,  hvorefter  ban  senere  udarbeidede  de  naturhistoriske  Capit- 
ler  i  sin  bekjendte  Beskrivelse  over  Søndmøre.  Denne  Dagbog,  som  tilsammen 

udgjør  2  Bind,  opbevaves  paa  Univ.  Bibl.  i  Christiania;  i  det  andet  Bind,  der 

bærer  Titelen:  nAnnotatwns-Bog  over  forefaldende  Merhværdigheder  i  Natur-Hi- 

storien  paa  Syndmør,  indrettet  Ao.  1769"  findes  for  Aaret  1762,  §  117,  følgende 
„Den  lille  Aat,  som  her  falder"  ....  (ber  følger  kort  Angivelse  af  Straalean- 
tallet,  der  dog  kun  tilnærmelsesvis  er  rigtigt,  men  hvoraf  dog  med  Tvdelighed 
kan  sees,  at  han  ikke  har  ment  den  senere  G.  Nilssonii)  „....  bliver  altsaa  udentvil 

Gobius  nig  rie  ante  varius,  pinna  dor  si  secunda  ossiculorum  li  Den 

er  bleg  og  lidt  brunplettet,  ellers  gandske  durchsigtig,  saa  mand  ser  Ryg- Benene  i  den." 
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fandtes  Antydning  til,  at  Generationsorganerne  vare  i  Virksomhed, 

hvad  der  heller  ikke,  efter  Malms  Observationer,  var  at  vente  paa 

denne  Aarstid. 

I  sit  Levesæt  synes  G.  Stuwitzii  i  ikke  ringe  Grad  at  afvige 

fra  de  normale,  ikke  transparente  Gobier.  I  Modsætning  til  disse 

synes  den  alene  at  have  sit  Tilhold  paa  det  dybere  Vand,  og  den 

viste  sig  aldrig  frivillig  ved  Overfladen  eller  paa  de  grundere  Ste- 
der. Men  i  de  Garn,  der  drages  i  en  Dybde  af  indtil  20  Favne 

efter  Chipca  spratt  as.  hentedes  de  paa  visse  gunstige  Steder  op  i 

Tusindvis,  og  daglig  bragtes  de  i  Mængde  til  Byen  i  de  Baadladninger, 

som  indeholdt  Yngelen  af  Skarpsilden,  blandt  hvilke  de  dog  ofte 

undgik  Opmærksomheden  paa  Grund  af  sit  tyn  de  og  klare  Legeme. 

At  G.  St  a  a- it  z  ii  ifølge  sin  hele  Organisation  er  henvist  til  at 
leve  paa  det  dybere  Vand,  var  øiensynligt  ved  det  første  Blik  paa 

Dyret  i  levende  Tilstand.  Saasnart  de  ved  Garnet  vare  hentede 

op  til  Vandskorpen,  svømmede  de  en  Tidlang,  men  uden  nogen 

Livlighed  omkring,  og  det  var  mig  paafaldende,  at  de  næsten  syn- 

tes lammede  i  sine  Bevægelser.  Ved  nøjere  Undersøgelse  viste 

det  sig,  at  neppe  en  eneste  var  istand  til  at  trænge  ned  i  Dybet, 

men  de  vedbleve  at  svømme  langsomt  omkring,  indtil  de  bortfør- 

tes af  Strømmen  eller  optoges  af  Søfugle.  Dette  samme  Phænomen 

harde  jeg  Anledning  til  at  se  hos  de  fuldkommen  friske  Individer, 

som  jeg  kunde  holde  i  Live  en  halv  Dags  Tid. 

Aarsagen  hertil  var  ikke  vanskelig  at  opdage.  En  stor  Del  af 

den  lille  Bughule  optoges  nemlig  af  Svømmeblæren,  der  idetmind- 

ste  paa  denne  Aarstid,  da  Generationsorganerne  ere  i  Hvile,  er 

af  en  uforholdsmessig  Størrelse.  Paa  Grund  af  det  formindskede 

Tryk  i  de  lunere  Vandig  udvider  den  i  Svommebheren  indeholdte 

Luft  dg  i  den  Grad,  at  Bukhulens  fine  og  tynde  Vægge  ikke  kunne 

modstaa  dette,  men  give  efter  og  lade  denne  træde  halvt  ud  af 

Legemet  et  Stykke  ovenfor  Anus.  Af  denne  Omstændighed  havde 

de  tunge  Bevægelser  sin  Oprindelse;  og  da  Legemets  Ligevægt 

ved  Luftens  Ldvidelse  var  forrykket,  vare  alle  Individer  saa- 

godtsom  fuldkomnien  hjadpelose,  naar  de  først  vare  bragte  op  til 

OWrHaden,  og  alle,  som  kunde  ojnes,  svommede  omkring  med  den 



klare  udspilede  Svømmeblære,  der  tilintetgjorde  enhver  af  deres 

Bestræbelser  for  atter  at  naa  ned  i  Dybden. 

Fremdeles  er  det  af  denne  Arts  ydre  Legemsbygning  indlysende, 

at  den  i  Modsætning  til  de  fleste  øvrige  indenlandske  Gobier  ikke  er 

henvist  til  at  leve  og  bevæge  sig  umiddelbart  ved  eller  paa  Bun- 

den, men  til  at  svømme  frit  om  som  de  fleste  øvrige  Fiske.  Me- 
dens Flertallet  af  de  ægte  Gobier  have  et  fladtrykt  Hoved  med 

halvt  opadvendte  og  tætsiddende  Øine,  og  i  de  brede,  tragtformigt 

forenede  Ventraler  finde  et  bekvemt  Støttepunkt  for  Legemet,  me- 

dens de  hvile  paa  Bunden  for  at  lure  paa  Bytte,  er  Hoved  og  Le- 

geme hos  G.  Stuivitzii  stærkt  sammentrykt  fra  Siderne  af,  Inter- 
orbitalrummet  forholdsvis  stort,  og  Øinene  fnldkommen  laterale; 

endelig  ere  Ventralerne,  skjønt  sammenvoxede,  yderst  smaa,  hvor- 

ved Evnen  til  ved  deres  Hjælp  at  holde  sig  fast  ved  Bunden  sand- 
synligvis  ganske  er  forsvunden. 

Blandt  de  flere  Hundreder  af  mig  indsamlede  Individer  af  G. 

Stuwitøu  findes  neppe  et  eneste,  der  endnu  har  sin  fulde  Skjæl- 

beklædning,  uagtet  de  fleste  optoges  af  Søen  i  levende  Tilstand 

og  med  Iagttagelse  af  den  største  Varsomhed.  Især  mangle 

Skjællene  næsten*  stedse  paa  begge  Sider  af  Midtlinien,  hvorimod 
Haleroden,  samt  Strækningen  langs  Analen  og  anden  Dorsal  ere 

de  Steder,  hvor  de  ere  hyppigst  vedsiddende.  Mange  Individer 

ere  dog  blottede  for  ethvert  Skjæl. 

Disse  Skjæl  ere  fuldkommen  hindeagtige  og  gjennemsigtige, 

af  Form  næsten  cirkelrunde  med  hele  Rande,  og  have  en  Størrelse 

af  omtrent  0,9mm.  De  ere  saaledes  forholdsvis  overordentlig  store, 
og  deres  Antal  i  hver  Tverrad  paa  Legemets  bredeste  Dele,  f.  Ex. 

mellem  den  forreste  Rand  af  Analen  og  anden  Dorsal,  synes  aldrig 

at  overstige  5.  Disse  5  Skjælrader  ere  saaledes  ordnede,  at  hvert 

Skjæl  i  den  øverste  og  nederste  Række  (langs  Ryg  og  Buglinie) 

have  sine  Rande  fri,  eller  ubedækkede  af  Sideskjællene ;  derimod 

dækker  den  midterste  Række,  hvis  Skjæl  ere  fæstecle  umiddelbart 

i  Midtlinien,  paa  hver  Side  Halvdelen  af  de  nærmest  tilstødende 

Rækker.  Alle  Skjæl  ere  forøvrigt  fæstede  i  hine  bølgeformige 

Fordybninger  mellem  Muskellagene,  som  ere  saa  iøinefaldende  over- 
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alt,  hvor  Skjællene  mangle,  og  hvert  Skjæl  udfylder  netop  det  ene 
Mellemrum  indtil  den  næste  Tværfure. 

Opbevaret  paa  Alcohol  bliver  G.  Stmcitzii  (ligesom  begge  de 

øvrige  transparente  Arter)  hurtigt  hvidagtig  og  ugjennemskinnende. 

Iris  beholder  dog  sin  sølvhvide  Farve  uforandret.  Derimod  for- 

svinde  næsten  ganske  de  forskjellige  Rækker  med  brune,  eller 

langs  Midtlinien  svagt  gulagtige  Pletter,  der  hos  de  levende  Indi- 
vider findes  paa  enkelte  Steder  af  Legemet;  dog  forbliver  altid 

synlig  en  Rad  sorte  Punkter  langs  Roden  af  Analen  og  begge  Dorsaler. 

Da  G.  albus  i  sin  Legemsbygning  viser  den  største  Overens- 

stemmelse med  G.  Stiacitzii,  er  det  sandsynligt,  at  den  ogsaa  i 

Levemaade,  Skjælbeklædning  o.  s.  v.  staar  denne  Art  nær. 

Hvad  G.  Nilssonii  angaar,  hvoraf  Univ.  Mus.  ej er  de  3,  af  Prof. 

Sars  indsamlede  Individer,  synes  denne,  uagtet  sit  noget  afvigende 

Udseende,  i  næsten  alle  Dele  at  være  fuldkommen  overensstem- 

mende i  Levemaade  og  Naturel  med  de  2  øvrige  transparente  Ar- 

ter. For  det  første  er  det  paa  de  opbevarede  Individer  øiensynligt, 

at  de  have  været  i  Besiddelse  af  en  lignende  stor  Svømmeblære, 

som  G.  St  mr  it. ti  i,  hvilken  uden  Tvivl  har  havt  den  samme  Ind  virk- 

ning paa  Dyret,  naar  det  var  bragt  op  i  Overfladen,  som  hos  denne. 

Dette  Forhold  hos  disse  Arter  synes  idethele  at  være  analogt  med 

Øinenes  og  Tarmkanalens  Udtræden  af  sit  normale  Leie  hos  Scba- 

8test  Mo/m.  adskillige  Gadus-Arter  og  andro  paa  større  Dybder  le- 
vende Former,  der  bringes  op  til  Overfladen. 

Ligesaa  overensstemmende  med  de  øvrige  er  G.  Nilssonii  i 

sin  almindelige  Legemsbygning.  Dog  have  Ventralerne  her  naaet 

en  noget  større  Udvikling,  hvorfor  de  muligens  turde  tjene  dem 
paa  en  lignende  Maade,  som  hos  de  ægte,  ikke  transparente  Go- 

bier.  Dette  synes  ogsaa  at  fremgaa  deraf,  at  alle  de  Individer, 
om  hvis  Krhvervelse  vi  have  Kundskab,  ere  hentede  opvedHjælp 
af  Bundskraben  fra  et  Dyb  af  indtil  HO  Favne,  hvor  de  altid  fand- 
tes  indkrøbne  i  tomme  Muslingskaller,  Tangstumper  eller  lignende. 
Den  Tragt,  som  de  sammenvoxede  Ventraler  danne,  har  dog  hos 
denne  Art  en  ganske  ejendommelig  Bygning,  idet  den  danner  en 



bagtil  næsten  ret  afskaaret  Firkant,  hvori  de  inderste  Straaler  ere 

de  korteste,  ikke,  som  hos  alle  andre  Arter,  de  længste. 

Uagtet  der  paa  de  faa  Individer  af  G.  Nilssonii,  som  jeg  har 

havt  Anledning  til  at  undersøge,  er  forsvundet  ethvert  Spor  af 

Skjæl,  viser  denne  sig  i  alle  andre  Henseender  saa  overensstem- 
mende med  de  tvende  øvrige  transparente  Arter,  at  det  neppe  kan 

være  uden  Grund  at  antage  det  sandsynligt,  at  lignende  Skjæl 

ville  i  Fremtiden  vise  sig  at  være  tilstede  ogsaa  hos  denne  Art. 

Paa  Grund  af  de  mange  og  eiendommelige  Afvigelser,  hvor- 

ved de  3  transparente  Arter  stille  sig  skarpt  ligeoverfor  de  øv- 
rige Gobier,  synes  det  fuldkommen  berettiget  at  udskille  dem  som 

en  egen  Slægt  fra  disse.  For  G.  albas  er  af  Gunther  1861  (i  hans 

Catal.  Acanth.  Fishes)  opstillet  Slægten  Latrunculus,  hvis  Slægts- 
chaiakterer  er  følgende: 

„Body  rather  elongate,  covered  with  deciduous  cycloid  scales 

of  moderate  size;  gill-openings  rather  wide.  Cleft  of  the  mouth 

very  wide;  jaws  with  a  series  of  long  teeth,  and  with  strong  canine 

teeth;  the  upper  jawwith  a  second  series,  which  is  formed  by  the 

canine  teeth.  Two  dorsal  fins,  the  first  composed  of  five  spines. 

Ventral  fins  united,  not  adherent  to  the  belly.  Pseudobranchiae. 

Vertebrae  11/16." 

Dersom  man  fra  disse,  paa  en  enkelt  Art  grundede  Slægts- 
charakterer  overflytter  en  Del  paa  Arterne,  hvorved  rigtignok  en 

af  de  væsentligste,  Tændernes  Forhold,  taber  en  stor  Del  af  sin 

Betydning,  fremkomme  følgende  Charakterer  for  denne  Slægt  og 
dens  nordiske  Arter: 

Latrunculus,  Giinth.  1861. 

Catal.  Acanth.  Fishes  Brit.  Mus.  vol.  3  p.  80. 

Corpus  sat  elongatum,  squamis  magnis  rotundatis  deciduis  ve- 

stitum.  Caput  compressum,  rictu  mediocri  vel  magno.  Oculi  ver- 
ticaliter  siti,  sat  separati.  Aper  tur  ae  branchiales  sat  amplae. 

D entes  maxillariae,  magnitudine  varia.  Pinnae  dorsale s  duo, 

anterior  radiis  5  vel  paucioribus  (2)  formata.    Pinnae  v  ent  r  ales 
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unitac,  parvac,  pars  extrema  non  corpori  coalita.  Membran  a  bran- 

chiostega  5-radiata. 

Legemet  noget  forlænget,  beklædt  med  store,  rundagtige, 

affaldende  Skjæl.  Hovedet  sammentrykt  fra  Siderne,  med  mid- 
delmaadigt  eller  stort  Gab.  Øinene  verticaltstillede,  temmelig 

adskilte.  Gjælleaabningerne  vide.  Kjæverne  væbnede  med 

Tænder  af  forskjellig  Størrelse.  Dorsalernes  Antal  2,  den 

første  sammensat  af  5  Straaler  eller  færre.  Vent  r  al  erne  fore- 

nede, smaa,  deres  ydre  Del  ikke  tilvoxet  Legemet.  Gjællestraa- 
lernes  Antal  5. 

a.  Iste  Dorsal  5-straalet. 

a'  Tænderne  stærke,  2den  Dorsal  jevnhøj.  .    .    \.  L.  albus. 

b'  Tænderne  yderst  smaa,  2den  Dorsal  aftagende   2.  L.  Stmvitzii. 
b.  Iste  Dorsal  2-straalet  3.  X.  Nilssonii. 

1.    Latrun  culus  albus. 

D.  5/13.    C.  10/13/9    A.  15.    V.  6.    P.  16. 

Gobius  albus,  Parnell,  Transact.  Royal  Soc.  Edinb.  vol.  14  p.  137, 

tab.  5,  Febr.  1837  (paa  Titelbl.  1840). 

Gobius  albus,  Yarrell,  Suppl.  Hist.  Brit.  Fiskes  p.  29,  1839. 

Gobius  albus,  Yarrell,  Hist.  Brit.  Fishes,  2  ed.  vol.  1  p.  295,  1841. 

Grobius  albus,  Yarrell,  Hist.  Brit.  Fishes.  3  ed.  vol.  2  p.  333,  1859. 

Latrunculm  albus,  Gunther,  Catal.  Acanth.  Fishes  Brit.  Mus.  vol. 

3  p   80  og  556,  1861. 

Gobius  albus,  Malm,  Forh.  Scandiu.  Naturf.  9de  Møde,  Juli  1863 

p.  411,  1863. 

Corpus  transjiarens,  sat  elongatum  et  compressum,  altitndine 

Vfi  longitudhtfs  totius  corporis  aequante.  Caput  magnum,  rictu 

amplo,  Vt  longitudinis  totius  corporis  aequans.  Dent  es  longac  et 
validae.  Spatium  i  nt  vrorh  i  tale  diametrum  orbitae  fere  bis  su- 
l><><n,s.  Pinnac.  pcrtorales  sat  acuminatac.  Pinna  dorsalis 

ant  er  tor  5-radiata,  supru  part  em  e.vtcrnam  pinnarum  pectoralium 
or  nus.  Pinna  dorsalis  posterior  supra  anum  oritur ;  radii 
post  irr  haud  dccrcsrentvs,  ita  ut  postremus  tertio  fere  aequalis  sit. 
Pmma  r^feaa,  distant ia  apicis  a  radice  pinnac  eaudalis  diametrum 



orbitae  aequat.  Vinna  caudalis  leviter  rotundata.  Pinnae  ven- 

trales  minutae,  radiis  longioribus  (quamut  in  gener e  Gobio,  Lin.) 
intemis.    Sule  i  transver  sales  inter  strata  musculorum  25. 

Hah:  Solway  Frith,  Frith  of  Forth,  Scotia.  Bahusiae,  Suecia. 

Legemet  gjennemsigtigt,  temmelig  langstrakt  og  sammentrykt, 

Højden  incleholcles  6  Gange  i  Totallængden.  Hovedet  stort  med 

vidt  Gab,  indeholdes  4  Gange  i  Totallængden.  Tænderne  lange 

og  stærke.  Interorbitalrumme  t  omtrent  2  Gange  Orbita's  Dia- 
meter. Pectoralerne  temmelig  tilspidsede.  Første  Dorsal 

5-straalet,  udspringer  over  den  ydre  Halvdel  af  Pectoralerne.  An- 
den Dorsal  udspringer  lige  over  Anus;  alle  Straaler  omtrent  af 

lige  Højde,  saaledes  at  den  bagerste  er  omtrent  lig  den  3die.  Til- 

bagebøjet  er  den  fjernet  omtrent  1  Øiendiameter  fra  Basis  af  Cau- 
dalen.  Caudalen  svagt  afrundet.  Ventr  aler  ne  særdeles  smaa, 

med  de  længste  af  Straalerne  (ligesom  hos  Slægten  Gobius,  Lin.) 

vendende  indad  mod  Legemet.  Muske  Hagenes  Tvers  trib  er  25. 

2.    Latrunculus  Stuwitzii. 

D.  5/12.    C.  u/13/10.    A.  14.    V.  6.    P.  16. 

Gobius  Stuwitzii,  v.  Diib.  &  Kor.,  Ofv.  af  Kgl.  Vetensk.  Akad.  Forh. 

Maj  1844,  p.  111  (nævnt  i  Brev),  1844. 

Gobius  Stuwitzii,  v.  Diib.  &  Kor.,  Kgl.  Vetensk.  Akad.  Handl.  1844, 

p.  51  tab.  2  fig.  4,  (fuld  Beskr.)  1844. 

Gobius  Stuwitzii,  v.  Diib.,  Forh.  Scandin.  Naturf.  4de  Møde,  Juli 

1844,  p.  223,  1844. 

Gobius  Stuwitzii,  v.  Diib.  og  Kor.,  Ofv.  af  Kongl.  Vetensk.  Akad. 

Forh.  Jan.  1845,  p.  11,  1845. 

Gobius  Stuwitzii,  Nilsson,  Scandin.  Fauna,  4  Del  p.  229,  1855. 

Gobiosoma  Stuwitzii,  Gunther,  Catal.  Acanth.  Fishes  Brit.  Mus.  vol. 

3,  p.  86,  1861. 

Gobius  Stuivitzii,  Malm,  Forh.  Scandin.  Naturf.  9de  Møde,  Juli  1863, 

p.  411,  1863. 

Corpus  transparens,  elongatum  et  sat  compressum,  altitudine 

postiee  aequaliter  decrescente,  1/1  —  %  longitudinis  totius  corporis 

aequante.    Caput  magnitudine  medioera,  rictu  sat  parvo,  2/d  longi- 
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tudinis  totins  corporis  aequans.  Linea  dorsalis  capitis  leviter 

run  ata,  maxill  ■  inferior  reda.  Dentes  minutae  et  debiles.  Spa- 

tium, interorbitale  l1/^  diametri  orbitae  superans;  oculi  vertiea- 

liter  et  paullo  inf  r  a  Uneam  dorsalem  eapitis  sitt.  Pinnae  pecto- 

rales  sat  acuminatae.  Pinna  dorsalis  ant  er  i  or  5-radiata,  supra 

partem  externam  pinnarum  pectoralium  ariens.  Pinna  dorsalis 

post  er  i  or  paullo  ante  anum  or  it  ur;  radii  postiee  decrescentes,  ita 

tit  postremus  dimidio  tertio  fere  aequalis  sit.  Pinnae-  reflexa, 
distantia  apicis  a  radice  pinnae  caudalis  diametrum  orbitae  fere  bis 

superat.  Pinna  caudalis  leviter  emarginata,  radiis  lateralibus 

in  art  it Julat is  postiee  vergentibus.  Pinnae  v  ent  r  al  es  minutae,  ra- 

diis longioribus  (quamut  in  gener  e  Gobi  us,  Lin.,)  internis.  Sul  ei 

tran  sv  er  sales  inter  strata  musculorum  24 — 25. 

Bal.:  Bergen,  Christiani  afj  ord,  Norvegia,  Bahusiae,  Suecia. 

Legemet  gjennemsigtigt,  langstrakt  og  temmelig  sammentrykt; 

Højden  bagtil  jevnt  aftagencle,  indeholdes  7—8  Gange  i  Totallæng- 
den.  Hovedet  af  middelmaadig  Størrelse,  med  temmelig  lidet 

Gab,  indeholdes  472  Gange  i  Totallængden.  Ho  vedets  Profil- 
linie  svagt  bøjet;  Underkjæven  ret.  Tænderne  yderst  smaa 

og  svage.  Interorbitalrummet  noget  større  (174),  end  Orbitas 

Diameter;  0  in  ene  verticaltstillede  og  beliggende  noget  under 

Hovedets  Profillinie.  Pectoralerne  temmelig  tilspidsede.  Før- 

ste Dorsal  5-straalet,  udspringer  over  den  ydre  Halvdel  af  Pec- 
toralerne. Anden  Dorsal  udspringer  ubetydeligt  foran  Anus; 

Straalerne  bagtil  aftagende,  saaledes  at  den  bagerste  er  omtrent 

lig  den  halve  3die.  Tilbagebøjet  er  den  fjernet  omtrent  2  Øjen- 

diametre  fra  Basis  af  Caudalen.  Caudalen  svagt  udrandet;  de 

uleddede  Sidestraaler  rettede  bagud.  Ventralerne  særdeles  smaa, 

med  de  længste  af  Straalerne  (ligesom  hos  Slægten  Gobius,  Lin.) 

vendende  indad  mod  Legemet.  Muskellagenes  Tverstriber 
24—25. 

3.    Latrun  culus  Nilssonii. 

Gobius  lincaris,  v.  Diib.  &  Kor.,  Of  v.  af  Kgl.  Vetensk.  Akad.  Fbrh. 

Maj  1844,  p.  111  (nævnt  i  Brev),  1844. 
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Gobius  Nilssonii,  v.  Dub.  &  Kor.,  Kgl.  Vetensk.  Akad.  Handl.  1844, 

p.  53  tab.  2  fig.  3  (fuld  Beskr.),  1844. 

Gobius  Nilssonii,  v.  Dub.,  Forh.  Scandin.  Naturf.  4de  Møde,  Juli 

1844,  p.  223,  1844. 

Gobius  Nilssoni,  v.  Dub.  &  Kor.,  Ofv.  af  Kgl.  Vetensk.  Akad.  Forh. 

Jan.  1845,  p.  10,  1845. 

Gobius  Nilssonii,  Nilsson,  Scandin.  Fauna,  4  Del,  p.  227,  1855. 

Gobiosoma  Nilssonii,  Gunther,  Catal.  Acanth.  Fishes  Brit.  Mus.  vol. 

3,  p.  86,  1861. 
Corpus  transparens,  elongatum  et  compressum,  altitudine 

postice  parum  decreseente,  1/8 — 1/9  longitudinis  totius  corporis  acquante. 

Caput  magnitudine  medioera,  rictu  magno,  2/u  longitudinis  totius 
corporis  aequans.  Linea  dorsalis  capitis  recta,  maxilla  inf  e- 

rior  leviter  supracurvata.  Bentes  sat  longae  et  validae.  Spa- 

tium i  nterorbitale  P/8  diametri  orbitae  supe  r  ans ;  oe  ul  i  vertica- 

Uier  et  utrinque  in  linea  dorsal  i  capitis  sit  i.  Pinnae  pector  ales 

latac,  altitudine  longiores.  Pinna  dorsalis  anterior  2-radiata, 

supra  partem  internam  pinnarum  pectoralium  oriens.  Pinna  dor- 

salis post  er  i  or  elongata,  longe  ante  anum  oritur;  radii  postice 

haud  decrescentcs.  Pinna  rcflexa,  clistantia  apicis  a  radice  pin- 

nae caudalis  diametrum  orbitae  viæ  aequat.  Pinna  caudalis  levi- 

ter cmarginata,  radiis  later alibus  inarticulat is  late  divergcntibus.  Pin- 

nae v  entr  ales  magnitudine  mediocra,  radiis  longioribus  externis. 

Sul  ei  transver  sales  inter  strata  musculorum  28 — 30. 

Hab.:  Christiansund,  Søndfjord,  Manger,  Bergen,  Christiania- 

fjord,  Norvegia. 

Legemet  gjennemsigtigt,  langstrakt  og  sammentrykt;  Højden 

bagtil  ubetydelig  aftagende,  indeholdes  8—9  Gange  i  Totallængden. 
Hovedet  af  middelmaadig  Størrelse,  med  stort  Gab,  indeholdes 

5V2  Gange  i  Totallængden.  Hovedets  Profillinie  ret,  Under- 

kjæven  svagt  opadbøjet.  Tænderne  temmelig  lange  og  stærke. 

Interorbit alrummet  ubetydeligt  større  (I7s)>  end  Orbita's  Dia- 
meter; Øjnene  verticalt  stillede,  og  beliggende  i  Hovedets  Pro- 
fillinie. Pectoralerne  brede,  deres  Højde  større,  end  Længden. 

Første  Dorsal  2-straalet,  udspringer  over  den  indre  Halvdel  af 
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Pectoralerne.  Anden  Dorsal  forlænget,  udspringer  betydeligt 

foran  Anus;  alle  Straaler  omtrent  af  lige  Højde.  Tilbagebøjet  er 

den  fjernet  neppe  en  Øjendiameter  fra  Basis  af  Caudalen.  Cau- 

dalen  svagt  udrandet,  med  de  uleddede  Sidestraaler  udspærrede. 

Ventralerne  af  middelmaadig  Størrelse,  medde  korteste  Straa- 

ler (modsat  Slægten  GoUus,  Lin.)  vendende  indad  mod  Legemet. 

Muskellagenes  Tverstriber  28—30, 



Bidrag  til  Kundskaben  om  Vegetationen  paa  Nowaja 

Semlja,  Waigatschoen  og  ved  Jugorstrædet. 

(Efter  Samlinger  hjembragte  fra  den  Rosenthalske  Expedition  i  1871 
ved  Hr.  Student  Aagaard). 

Meddelt  i  Videnskabsselskabet  22/3  1872  af  A.  Blytt. 

Hr.  Student  Aagaard,  som  deltog  i  den  af  Rosenthal  udrustede 

Expedition  med  Dampskibet  Germania  i  1871,  har  til  Christiania 

Universitets  botaniske  Museum  indleveret  en  Samling  af  Planter, 

indsamlede  paa  Reisen,  for  Størstedelen  Phanerogamer,  samtnogle 

Lavarter,  Alger  og  Løvmoser.  Professor  Schubeler  har  bestemt 

Algerne,  Adjunct  Th.  Fries  Laverne,  Student  N.  Wulfsberg  Moserne; 

Phanerogamerne  har  Meddeleren  af  nærværende  Opsats  bestemt. 

Planterne  ere  indsamlede  dels  paa  Nowaja  Semlja,  (hvorExpeditionens 

Deltagere  botaniseredevedMatotschkinSharr  mellem  den  7de  og  20de 

August  under  73°20'  og  ved  Kostin  Sharr,  7P20',  den  22de— 24de  Au- 

gust), dels  ved  Jugor  Sharr  (Jugorstrædet)  69°  40'  (saavel  paa  Fast- 
landet som  paa  Waigatschøen)  og  endelig  paa  den  sidstnævnte  0 

ved  Ljamtschinabugten,  69°  45',  4de  til  5te  September. 

Af  Alger  indeholdt  Samlingen,  foruden  endel  finere  endnu  ube- 

stemte, 7  Arter  og  1  Varietet ;  af  Lavarter  56  Arter  og  1  Varietet ;  af 

Løvmoser  24  Arter,  af  Karplanter  107  Arter  og  3  Varieteter. 

Af  de  i  den  nedenstaaende  Fortegnelse  nævnte  Arter  findes 

iblandt  Moserne  og  Algerne  ikke  en  eneste,  som  ei  forekommer  i 

Norge.  Af  de  107  Karplanter  ere  knap  20  Arter  fremmede  for 

vort  Land.  Den  arktiske  Flora  er  som  bekjendt  temmelig  ensartet 
rundt  hele  Jorden. 

Af  Karplanterne  ere  67  Arter  samlede  ved  Jugorstrædet  og 

paa  Waigatschøen,  71  paa  Nowaja  Semlja.  Den  største  Raritet  af 

dem  alle  er  Pleuropogon  Sabinii  Br. 
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1.  Alger. 
(Bestemte  nf  Dr.  Schiibeler.) 

1 
1.  Laminaria  digitata  Lamour.  Matotschkin  Sharr. 
2.  Fucus  vcsicidosus  L.  Matotschkin  Sharr. 

3.  Odonthcdia  dentata  Lyngb.  Matotschkin  Sharr. 

4.  Sphærococeus  Brodiæi  Ag.  Kostin  Sharr. 
5.  JDesmarestia  aculeata  Lam.  Matotschkin  Sharr. 

6.  Ptilota  plumosa  Ag.  et  j3  tenuissima  Ag.  Matotschkin  Sharr. 

7.  Diva  latissimx  L.  Sælhunclbugten  i  Matotschkin  Sharr. 
i 

2.  Lichenes. 

(Bestemte  nf  Adjunct  Th.  Fries.) 

1.  RamaUna  thrausta  Ach.  Matotschkin  Sharr  (ad  ramulos). 
2.  Stereocaulon  evolutum  Graewe.  Matotschkin  Sharr. 

3.  —         tomeniosiim  (Fr.)  Th.  Fr.  p  aljnniim  (Laur.)  Th.  Fr. 
Matotschkin  Sharr. 

4.  Cladonia  rangiferina  (L.)  Hoffm.  j5  silvatica  (L.)  Hoffm.  Matotsch- 
kin Sharr. 

5.  —       uncicdis  (L.)  Fr.  amaurocræa  (Fik.)  Schær.  Matotschkin 
Sharr,  Waigatschø  ved  Jugor  Sharr. 

G.  coccifera  (L.)  Schær.  Matotschkin  Sharr,  Jugor  Sharr  paa 

Waigatschø. 

7.  —      gracilis  (L.)  Coem.  Matotschkin  Sharr,  Waigatschø  ved 

Jugor  Sharr. 

8.  —      beUidiflora  (Ach.)  Schær.  Waigatschø  ved  Jugor  Shar. 

9.  --      pyxidata  (L.)  Fr.  Matotschkin  Sharr. 
10.  Oetraria  islandica  (L.)  Ach.  Matotschkin  Sharr.  Waigatschø  ved 

Jugor  Sharr. 

11.  —      hiascens  (Fr.)  Th.  Fr.  Matotschkin  Sharr. 
12.  aculeata  (Schreb.)  Fr.  Matotschkin  Sharr. 

13.  —      cueullata  (Bell.)  Ach.  Matotschkin  Sharr. 

14.  —      nivaUs  (L.)  åch.  Matotschkin,  Kostin  Sharr,  Loamtschi- 

nabugten,  Waigatschø  ved  Jugor  Sharr. 

15.  —       madrcporrrformis  (Ach.)  Mull.-Arg.  „Nov.  Zeml.  76°  30' 

N.  B.,  61°  25'  0.  L."  (Kapt.  Hellberg). 



15 

16.  Cetraria  Fahlunensis  (L.)  Schær.  Matotschkin  Sharr. 

17.  Parmelia  centrifuga  (L.)  Ach.  Matotschkin  Sharr. 

18.  —       lanata  (L.)  Wallr.  Sælhundsbugten  i  Matotschkin  Sharr. 

19.  Physcia  pulverulenta  (Schreb.)  Nyl.  Matotschkin  Sharr,  Ljamt- 
schinabugten. 

20.  —     ccesia  (Hoffm.)  Nyl.  Matotschkin  Sharr,  Ljamtschinabugt. 

21.  Gyrophora  cylindrica  (L.)  Ark.  Matotschkin  Sharr. 

22.  —        hyperborea  (Hoffm.)  Mudd.  Matotschkin  Sharr. 
23.  Caloplaca  elegans  (Link.)  Th.  Fr.  Matotschkin,  Ljamtschinabugten. 

—        —     (5  granulosa  (Schær.)  Th.  Fr.  Sælhundsbugten. 

24.  Caloplaca  elegans  y  siibtubulosa  Th.  Fr.  n.  var.:  thallo  effuso, 

laciniis  tumidis,  subinflatis.  —  Insignis  forma,  habitu  ad 

Dufouream  flammeam  nonnihil  accedens. — Matotschkin  Sharr. 
25.  Caloplaca  cerina  (Ehrh.)  Th.  Fr.  Matotschkin  Sharr. 

26.  —      jungermaniæ  (Vahl.)   Th.   Fr.  (S  subolivacea  Th.  Fr. 
Matotschkin  Sharr. 

27.  —      subsimilis  Th.  Fr.  Rusland  ved  Jugor  Sharr. 

28.  —      vitéllina  (Ehrh.)  Th.  Fr.  —  Sælhundsbugten. 

29.  —      pyracea  (Ach.)  Th.  Fr.  saxicola.  Rusland  nær  Jugor  Sharr. 
30.  Rinodma  mniaræa  (Ach.)  Th.  Fr.  j5  calcigena  Th.  Fr.  Rusland 

ved  Jugor  Sharr. 

31.  Lecanora  gelida  (L.)  Ach.  Sælhundsbugten. 

32.  —     tartar ca  (L.)  Ach.  Matots chkin  Sharr,  Lj amtschinabugten, 
Waigatschøen  ved  Jugor  Sharr. 

33.  —      subfusca  (L.)  Ach.  jJ  hypnorum  (Wulf.)  Schær.  Matotsch- 
kin Sharr,  Ljamtschinabugten. 

34.  —      Hageni  (Ach.)  Kørb.  Matotschkin,  Ljamtschinabugten. 

35.  —      dispersa  (Pers.)  Fik.  Rusland  nær  Jugor  Sharr. 

36.  —      varia  (Ehrh.)  Nyl.  p  polytropa  (Ehrh.)  Nyl.  Vest  Ma- 
totschkin. 

37.  —      calcarea  (L.)  Smrft.  Rusland  ved  Jugor  Sharr. 

38.  Hæmatomma  ventosum  (L.)  Mass.  Matotschkin  Sharr. 

39.  Pertusaria  dactylina  (Ach.)  Nyl.  Matotschkin  Sharr. 

40.  —        coriacea  Th.  Fr.  Ljamtschinabugten. 

41.  Lecidea  polycarpa  (Fik.)  Kørb.  Sælhundsbugten. 
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42.  Lecidea  enter oleuca  Ach.  p  latypca  (Ach.)  Nyl.  Sælhundsbugten. 

Rusland  ved  Jugor  Sharr. 

43.  —      Bicksoni  Ach.  Sælhundsbugten. 

44.  Buellia  atroalba  (Ach.)  Th.  Fr.  Sælhundsbugten, Vest  Matotschkin. 

45.  —     punctata  (Fik.)  Th.  Fr.  (f.  stigmatea  (Ach.))  Sælhundsb. 

46.  Bhizocarpon  geminatum  (Fw.)  Kørb.  —  Sælhundsbugten. 

47.  —     alboatrum  (Hoffm.)  Th.  Fr.  (forma  quae  Diplotomma  ve- 
nustum  Kbr.)  Rusland  ved  Jugor  Sharr. 

48.  —     geographicum  (L.)  Mass.  —  Sælhundsb.,  Vest  Matotschkin. 
49.  Sphærophorus  cordlloides  Pers.  Matotschkin  Sharr. 

50.  Folyblastia  intercedens  (Nyl.)  Kørb.  Rusland  ved  Jugor  Sharr. 

51.  Verrucaria  margacea   Wnbg.  —  Sælhundsbugten. 

52.  —     rupestris  Schrad.  Rusland  ved  Jugor  Sharr. 

53.  ThamnoUa  ver miciilaris($w.) Ach.  Matotschkin  Ljamtschinabugten. 

54.  Pannaria  brunnea  (Sw.)  Mass.  Matotschkin  Sharr. 

55.  —     arctophila  Th.  Fr.  Matotschkin  Sharr  (vestigia  thalli). 

56.  Arthonia  /k<?røMoss.  Sælhundsbugten,  Rusland  ved  Jugor  Sharr. 

3.   Muse  i. 

(Bestemte  af  Stud.  med.  N.  Wulfsberg.) 

1.  Weisia  criÉpida  Hedw.  Matotschkin  Sharr. 

2.  Bfieranum  elongaimn  Schwgr.  Jugor  Sharr. 
3.  Barbula  rwralis  Br.  eur.  Matotschkin  Sharr. 

4.  Gr  inn))  ia  apocarpa  Hedw.  Matotschkin  Sharr. 

f».  lliHomitritn))  lanuginosum  *f$r.  Matotschkin  Sharr. 
6.  —         canesams  Br.  Matotschkin  Sharr. 

7.  Splacimum  Wormschjolddi  Hornem.  Kostin  Sharr. 

8.  Mnium  cuspidatum  Hedw.?  Kt  enkelt  Stråa  af  en  Mnium,  der 

med  temmelig  stor  Sikkerhed  kan  honføres  til  denne  Art, 

medfølger  fra  Ljamtschinabugten  paa  Waigatschøen. 

'.».     —      hymenophyllum  Br.  et  Sch.?  Matotschkin  Sharr. 
10.  Qyninotgbe  turgida  Lindb.  Jugor  Sharr. 

11.  TimmtQ  tiuøfriaoa  Hedw.  Matotschkin  Sharr. 

12.  Bogonatiun  aljtinum  Røhl.    Jugor  Sharr.  Matotschkin  Sharr. 

—  —        —      var.  st plcntrionale  (Sw.).  Matotsch- 
kin Sli  arr. 
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Anm.  Varieteten  septentrionale  adskiller  sig  i  typiske  Exem- 

plarer,  saadanne  som  de  her  foreliggende,  fra  Pog.  alpinum  a  ved 

kort,  krum  Kapsel  med  kortere  Næb  paa  Laaget  og  tydelig  Hals. 

Bladene  ere  korte,  mindre  stærkt  tandede,  i  tør  Tilstand  indbøiede. 

Fra  Polytrkhum  sexangularc  Hpe,  Br.  eur.,  hvoraf  jeg  har  havt 

Anledning  til  at  sammenligne  udmærkede  Exemplarer,  samlede  af 

Prof.  M.  N.  Blytt  paa  Voss  i  Bergens  Stift,  er  den  overmaade 

forskjellig.  Denne  sidste  er  nemlig  en  god  Polytrkhum  med  Skan- 

tet Kapsel  og  tydeligt  Bihang  samt  helrandede,  i  Kanten  indrul- 
lede  Blade. 

13.  Polytrkhum  juniperinwm  Willd.  Waigatschøen. 

14.  —   pUifcrum,  L.  Matotschkin  Sharr. 

15.  Bravhythecmm  glareosum  Br.  é  Sch.  Matotschkin  Sharr. 

lfi.  Hypnum  iniermediwm  Lindb.  Matotschkin  Sharr.  Jugor  Sharr. 

Waigatschøen. 

17.  —    uncinaéum  Hedw.    Matotschkin  Sharr.  Ljamtschinabugten 

paa  Waigatschøen. 

18.  —    cupressiformr  L.  Matotschkin  Sharr. 

19.  —    Heufleri  Jur.  Matotschkin  Sharr. 

20.  —    Bambergeri  Schpr.  Jugor  Sharr. 

21.  —    sarmentoswn  Wø.  rar.  fuscescens  J.  Vakl.  Fl.  D.  tab.  2748 
Matotschkin  Sharr. 

22.  —    stramineum  Dicks.  Waigatschøen. 

23.  Sphar/mon  Girgétosvknii  Puss.  Waigatschøen:  ved  Jugor  Sharr 

og  Ljamtschinabugten. 

24.  —   jimbriatum  Wils.  Waigatschøen:  ved  Jugor  Sharr. 

5.    Vas  cul  ares. 

(Besttmte  af  A.  Blytt." 

Lycopodiaccæ. 

1.  Lycopodinm  SeJago  L.  Jugor  Sharr. 

PoJijpodiacccp. 

2.  Cystopteris  fragiUs  Bernh.  Kostih  Sharr.  Ljamtschinabugten. 

Equisetaceæ. 

3.  Equisetum  arvense  L.  Jugor  Sharr. 
Vidsk.-Selsk.  Forlull.  f.  1872.  2 
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4.  E.  scirpoides  Micli.  Matotschkin  Sharr. 

Gramineæ. 

5.  Pleuropogon  Sabinii  R.  Br.  Suppl.  to  Append.  of  Panys  first 

Voyage  p.  CLXXXIX  Tab.  D.  Matotschkin  Sharr. 

Anm.  Af  dette  høist  udmærkede  Græs,  som  forhen  kun  er 

bemærket  paa  Melvilleøen  (cfr.  J.  Hooker  Distrib.  of  arctic  plants 

in  pi-oceedings  Linn.  Soc.  23  p.  308  et  p.  257—258),  findes  i  Aa- 
gaards  Samling  desværre  kun  et  Exemplar.  Slægten  Pleuropogon, 

hvoraf  kun  denne  ene  Art  er  kjendt,  udmærker  sig  især  ved  Bygnin- 

gen af  den  indre  Kronbælgklap.  Denne  er  nemlig  forsynet  med  4 

parvis  modsatte  nær  Randen  stillede  Stakke.  Slægten  er  desuden 

mærkelig  derved,  at  den  (cfr.  Hook.  1.  c.)  er  den  eneste  Slægt  af 

Karplanter,  som  er  indskrænket  til  den  arktiske  Zone.  Exempla- 

ret  fra  Matotschkin  Sharr  er  i\"  høit  og  har  purpurfarvede  Støv- 
knapper,  hvorfor  det  henhører  til  Varieteten  £  hos  Br.  1.  c.  p.  423. 

Exemplaret  passer  udmærket  til  Browns  ypperlige  Beskrivelse,  paa 

det  næi\  at  Bægerbælgens  øvre  Klap  neppe  kan  siges  at  være 

„obovata  obtusissima";  den  er  paa  mit  Exemplar  snarere  spids 
samt  undertiden  fiiget.  Ligeledes  er  Tegningen  forskjellig  derved, 

at  det  nedre  Par  Stakke  kun  er  halvt  saa  langt  som  Klappen  og 

rækker  omtrent  til  Grunden  af  det  øvre  Par,  medens  hos  Nowaja- 

Semlja-Planten  det  nedre  Par  Stakke  rækker  høiere  end  Toppen  af 
det  øvre  samt  henimod  Spidsen  af  Klappen. 

6.  Alopecurus  al  pinas  Sm.  Matotschkin  og  Jugor  Sharr. 

7.  A.  pratensis  L.  $  dlpestris  Hartm.  Ljamtschinabugten. 

8.  Colpodium  latifolium  R.  Br.  (spiculis  unifloris).  Jugor  Sharr. 

9.  Dupontia  Fiskeri  R.  Br.  Jugor  Sharr. 

10.  A  i  ra  cæspitosa  L.  Matotschkin  og  Jugor  Sharr. 

Var.  a  rista  dorso  medio  inserta  (at  foliis  ut  in  typica  supra 

scabris).    Jugor  Sharr. 

11.  A.  aljiiaa  L  Matotsehkin  Sharr. 

12.  Poa  flexuosa  Wahlenb.  Matotschkin  Sharr. 

13.  I\  pratensis  L.  Matotsclikin  og  Kostio  Sharr. 

3  vir  t  para  Kost  in  Sharr. 

14.  P.  aJpina  L  Jugor  Sharr. 
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15.  P.  strida  Lindeb.  (med  3— 4  koblede  Topgrene  ligesom  Exem- 

plarer  fra  Spitsbergen  samlede  paa  de  svenske  Expeditioner). 

Jugor  Sharr. 

16.  Ehjmus  arenarius  L.  Jugor  Sharr. 
17.  Festum  rubra  L.  Matotschkin  Sharr. 

18.  F.  ovina  L.  Jugor  Sharr. 

%remfbMa  (Br.)  Fl.  D.  Tab.  2706.  Uden  bestemt.  Voxested. 

Oyperaceæ. 
19.  FHqphorum  vaginatum  L.  Matotschkin  Sharr. 

20.  E.  Sclmichzeri  Hppe.   Matotschkin  og  Jugor  Sharr. 

21.  E.  angustifoUum  Roth.  Matotschkin,  Kostin  og  Jugor  Sharr. 

22.  Carex  rigida  Good.  Jugor  Sharr  og  efter  et  ufuldstændigt  Exem- 

plar  at  dømme  ogsaa  ved  Matotschkin  Sharr. 

23.  C.  rotundata  Wg.  Jugor  Sharr. 

24.  C.  borealis  Lang.  Jugor  Sharr. 

Juncaceæ. 

25.  Luzula  arcuata  Wg.  *confusa  Lindeb.  Matotschkin  Sharr. 
26.  L.  arctica  Bl.  Matotschkin  Sharr. 

27.  L.  spicata  DC.  Matotschkin  Sharr. 

28.  L.  Wahlenbergii  Rupr.  Jugor  Sharr. 

29.  Juncus  Uglumis  L.  Matotschkin  Sharr. 

Liliaceæ. 

30.  Allium  sibiricum  L.  Jugor  Sharr. 
Colchicaceæ. 

31.  Veratrum  album  L.  Jugor  Sharr  (uden  Blomster). 
Betidaceæ. 

32.  Betula  nana  L.  Jugor  Sharr  paa  Sydsiden  af  Strædet. 
Salicineæ. 

33.  Salix  lanata  L.  Kostin  Sharr.  Jugor  Sharr.  Paa  det  sidste  Sted 

varierende  med  noget  haarede  Kapsler. 

34.  S.  glanm  li.?  Ljamtschinabugten. 

35.  S.  arctica  R.  Br.  Matotschkin  og  Kostin  Sharr. 

36.  S.  polaris  Wg.  Matotschkin,"  Kostin  og  Jugor  Sharr. 
37.  S.  myrsiniies  L.  Jugor  Sharr. 

2* 
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Polygonece. 

38.  Oxyria  digpna  Campd.  Matotschkin  og  Jugor  Sharr.  Fundet 

under  76°  30'  h.  Br.  og  61°  25' ø.  L.  Gr.  af  Kaptein  Hellberg  fra 
Hammerfest. 

39.  Bumex  sp.  (ubestemmelig).  Jugor  Sharr. 

40.  Polygonum  Bistorta  L.  Jugor  Sharr.  Ljamtschinabugten. 

41.  P.  viviparum  L.  Jugor,  Kostin  og  Matotschkin  Sharr. 

Plumbagineæ. 

42.  Armeria  sibirica  Turcz.  Jugor  Sharr.  Ljamtschinabugten. 
Valerianeæ. 

43.  Valeriana  capitaia  Pall.  Matotschkin,  Kostin  og  Jugor  Sharr. 

Compositæ. 

44.  Petasites  frigida  Fr.  Matotschkin  og  Jugor  Sharr. 

45.  Antennaria  carpathica.  Bl.  &  Fing.  Ljamtschinabugten.  Anføres 
ei  i  Ledeb.  Fl.  Ross. 

46.  Artemista  hor  cal  is  Pall.  Matotschkin  og  Jugor  Sharr. 

47.  Pyréirum  inodbrum  Sm.  v&r.phæocephalum  Rupr.  Fl.  Samoj.  p.  42. 

Jugor  Sharr.  Ljamtschinabugten. 

48.  P.  bipinnatum  Willd.  Jugor  Sharr. 

49.  Senecio  resedæfolius  Less.  Kostin  Sharr. 

50.  Cineraria  campestris  Retz.  Jugor  Sharr.  Ljamtschinabugten. 

51.  Taraxacum  officinalc  Wigg.  Kostin  og  Matotschkin  Sharr. 

Boragineæ. 

52.  Eritrichium  villosum  Bunge  £  platyphyllum  Ledeb.  (E.  latifoliitm 

Rupr.  ex  speciminibus  ipsius  auctoris),  Matotschkin  Sharr  (Capt. 

Mack  &  Aagaard).  Meddelt  af  Mack  fra  72°  IT  n.  Br.  53°  16'  ø. 
L.  Gr. 

53.  Myosotis(?)  sp.  (an  M.  palustris  With.?)  Ufuldstændige  Exem- 
plarer  fra  Matotschkin,  Jugor  og  Kostin  Sharr. 

Polcmoniaccæ. 

54.  Polemonium  caeruleum  L.  rar.  Jugor  og  Kostin  Sharr. 

Anm.  Fra  var.  acutiflorum  Wild.  (Ledeb.  Fl.  ross.  3  p.  84) 

er  den  forskjellig  ved  Støvdragere,  som  kun  ere  lidt  over  halvt 

saa  lange  som  Kronen. 

55.  P.  pulchélhm  Bunge.  Matotschkin  Sharr. 
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Scrophularineæ. 
56.  Pedicidaris  hirsuta  L.  Matotschkin  Sharr. 

57.  P.  sudetica  Willd.  Matotschkin  og  Jugor  Sli  arr. 
Primulaceæ. 

58.  Androsace  Chamæjasme  Koch.  Jugor  Sharr.  Ljamtschinabugten. 

59.  Primula  stricta  Hornem.  Ljamtschinabugten. 
Ericaccæ. 

60.  Vacciniiim  vitis  idcea  L.  Jugor  Sharr. 

Diapensiaceæ. 

61.  Diapensia  lapponica  L.  Jugor  Sharr. 

Pyrolaceæ. 

62.  Pyrola  sp.  (minor  eller  rotundifolia).  Matotschkin  Sharr  (steril.) 

Umbelliferæ. 

63.  Pachypleurum  alpinum  Ledeb.  Ljamtschinabugten.  Jugor  og 
Kostin  Sharr. 

Crassulaccæ. 

64.  Rhodiola  rosea  L.  Ljamtschinabugten,  Kostin  og  Jugor  Sharr. 

Kapt.  Mack  har  fundet  den  under  72°  17'  n.  Br.  &  52°  26'  ø.  L.  Gr. 
Saxifragacece. 

65.  Saxifniga  hieraciifolia  Kit.  Jugor  og  Matotschkin  Sharr. 
66.  S.  nivalis  Kostin  Sharr. 

67.  S.  stellaris  L.  £  comosa  Jugor  og  Matotschkin  Sharr. 
68.  S.  aizoides  L.  a  Kostin  Sharr. 

69.  S.  Hirculus  L.  Jugor  og  Matotschkin  Sharr. 

70.  S.  cernaa  L.  Jugor,  Kostin  og  Matotschkin  Sharr. 

71.  S.  oppositifolia  L.  Matotschkin  Sharr.  Kaptein  Hellberg  har  sendt 

den  fra  76°  30'  n.  Br.  61°  25'  ø.  L.  Gr. 
72.  S.  cæspitosa  L.  Matotschkin  Sharr. 

73.  Chrysosplenium  tetrandrum  Th.  Fr.  Ljamtschinabugten,  Kostin 

og  Jugor  Sharr. 
Banunailaceæ. 

74.  Tlialictrum  alpinum  L.  Matotschkin  Sharr  (Kapt.  Mack). 

75.  Banunculus  acris  L.  Jugor  Sharr;  ved  Matotschkin  Sharr  3— 5" 
høi,  stor-  og  1— 3-blomstret. 

76.  R.  pygmæus  L.-  Matotschkin  Sharr. 



22 

77.  B.  hyperboreus  Rottb.  Matotschkin  Sharr. 
78.  B.  nivalis  L.  Matotschkin  Sharr. 

79.  B.  Pallasii  Schlecht.  Ljamtschinabugten. 

80.  Caltha  palustris  L.  Jugor  og  Matotschkin  Sharr. 

Papaveraceæ. 

81.  Papaver  nudicmle  L.  Matotschkin  Sharr  baade  med  gule  og 

hvide  Kroner.  Kapt.  Hellberg  har  fnndet  den  under  76°  30'  n. 
Br.  61°25'ø.  L.  Gr. 

Crucifcræ. 

82.  Parrya  macrocarpa  R.  Br.  Matotschkin  Sharr. 

83.  Cardamine  pratensis  L.  Jugor  Sharr  (med  hvide),  Kostin  Sharr 

(med  rødviolette  Kroner). 

84.  C.  bellidifolia  L.  Matotschkin  Sharr. 

85.  Arabis  petræa  Lam.  Matotschkin  Sharr  (aldeles  glat).  Kostin 

Sharr?  (ufuldstændigt  Exemplar  og  usikker,  noget  haaret). 

86.  Braya  purpurascens  Bunge.  Matotschkin  og  Jugor  Sharr. 
87.  Eutrema  Edivardsii  R.  Br.  Matotschkin  Sharr. 

88.  Draba  Wahlenbergii  Hartm.  Matotschkin  Sharr  (noget  ufuld- 
stændigt Exemplar). 

89.  D.  alpina  L.  Matotschkin,  Kostin  og  Jugor  Sharr.  Kaptein  Hell- 

berg har  under  76°  30'  n.  Br.  61°  25'  ø.  L.  Gr.  samlet  en  Draba 

med  gule  Blomster,  som  at  dømme  elter  de  meget  lidt  udvik- 

lede  Exemplarer  hører  herhen. 

90.  Cochlearia  arctica  Fr. V  Jugor  Sharr  uden  Rodblade  med  ellip- 
tiske Skulper. 

91.  C.  danka  L.V  Matotschkin  Sharr,  med  spydformig  hjerteformede 

Rodblade,  siddende  aflange  eller  spydformede  Stengelblade  og 

ægdannede  Skulper. 
Alsinaceæ. 

\v>.  Stellaria  Edwardsii  R,  Br.  Matotschkin  Sharr. 

93.  Cerastium  trigynum  Vill.  Matotschkin  Sharr. 

94.  C.  alpinmn  L.  Matotschkin  og  Jugor  Sharr. 
Silcnaceæ. 

95.  VaMbergella  apefala  Fr.  Jugor,  Matotschkin  og  Kostin  Sharr. 

90.  Silene  acauUs  L.  Matotschkin  Sharr.  Mack  har  samlet  den  un- 

der 72°  17'  n.  Br.  52°  26'  ø.  L.  Gr. 
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Oenothereæ, 

97.  Epilobium  sp.  (ubestemmelig).  Matotschkin  Sharr. 

Halorageæ. 

98.  Hippuris  vulgaris  L.  Ljamtschinabugten. 
Bosaceæ. 

99.  Dryas  octopetala  L  Matotschkin  og  Jugor  Sharr. 

100.  Bnbus  Chamæmorus  L.  Jugor  Sharr.  Ljamtschinabugten. 

101.  Comarum  palustre  L.  Jugor  Sharr. 

102.  Potentilla  emarginata  Pursh.  Matotschkin  Sharr.  72°  71'  n.  Br. 

52°26/ø.L.  (Mack). 

103.  P.  maculata  Pourr.  Ljamtschinabugten.  (Exemplarerne  mangle 

Kodblade). 

PapiUonqceæ. 

104.  Hedysarum  obscurum  L.  Ljamtschinabugten.  Jugor  Sharr. 

105.  Oxytropis  campestris  DC.  y  cærulea  Ledeb.  Matotschkin  Sharr. 

106.  Astragalus  alpinus  L.  Matotschkin  Sharr. 

107.  Phaca  frigida  L.  Matotschkin  og  Jugor  Sharr. 



Kurzes  Resumé  mehrerer  neuer  Theorien.' 

(Vorgelegt  der  Academie  zu  Christiania  3  Mai  1872.) 

Von  Sophus  Lie. 

In  der  Theorie  partieller  Gleichungen  spielen  Beruhrungs-Trans- 
formationen  eine  fundamentale  Kolle.  Man  muss  die  einfachsten 

Formen  ermitteln,  welche  eine  gegebene  Gleichung  vermoge  einer 

solchen  Umformung  erhalten  kann.  Mit  der  Losung  dieses  Pro- 
blemes  haben  sich  viele  Mathematiker  beschaftigt,  und  doch  scheint 

dasselbe  nirgendwo  explicite  formulirt  worden  zu  sein.  Diese  Auf- 
gabe  subsumirt  sich  unter  einem  Probleme,  welches  Herr  Klein  in 

einer  bald  erscheinenden  Abhandlung  aufstellen  wird. 

1)  Sollen  n  Gleichungen  z  =  F0  (z  x,  x2 .  .  xn_,  pi  .  .  p„_i)  =  o 

Xi  =  F,  ...  xn_i  =  Fn._i  eine  Beriihrungs-Transformation  eines  Rau- 

mes  mit  n  Dimensionen  bestimmen,  so  ist  es  nothwendig  und  hin- 

reichend,  dass  zwischen  zwei  beliebigen  F  eine  bekannte  Differen- 

tial-Relation  stattfindet:  (F4  Fk)  =  o.  Man  findet  ebenso  leicht 

unter  welchen  Bedingungen  (n — 1)  Gleichungen  Xj  ==  Fj  zusammen 

mit  (n— 1)  ånderen  pj  =  Tl  eine  Benihrungs-Transfonnation  defini- 

ren.  Die  Relation  (Fj  Fk)  =  o  låsst  sicli  immer  als  eine  Orthogo- 

aalitåts-  oder  Involutions-Beziehung  auffassen;  ich  sage  darum  der 

Kurze  willen,  dass  dies*e  Gleichungen  in  Involution  liegen. 

2)  Die  Cauchysche  Integrations-Methode  partieller  Gleichungen 

T(z  \j  . .  x„  L  Pi  •  •  pn  i)  =  o  enthalt  implicite  eine  Erweiterung  des 

Lagrange-Mongeschen  Begriffs  Charakteristiken.  Es  scheinen  meh- 
rere  bekannte  Theorien  eine  iibersichtlichere  Fonn  dadurch  er- 

halten zu  kunnen,  dass  diese  Erweiterung  explicite  gemacht  wird. 

1  Blødtaget  til  Videnakabs-Selikabet  den  3Q  April  1872. 
M.  J.  Monrad,  Sekretær. 
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Beriihren  zwei  oder  mehrere  Integral-Mn_i  einander  in  einem 
Punkte,  so  beriihren  sie  sich  in  allen  Punkten  einer  Configuration. 

Jede  (F  =  o)  hat  oo-"-'3  charakteristische  Streif  en;  dagegen  kann 
die  Zahl  der  Charakteristiken  geringer  sein:  hierauf  griindet  sich 

in  gewissen  Fallen  eine  VereinfacTmng  in  der  Integration.  Gestat- 

ten  p  Gleichnngen  ein  gemeinsames  vollståndiges  Integral  mit  n  —  p 
Constanten,  so  kann  man  behaupten,  dass  wenn  zwei  oder  mehrere 

gemeinsame  Integral-Mn_1  einander  in  einem  Punkte  beriihren, 

so  beriihren  sie  sich  in  allen  Punkten  einer  Mp1,  die  ich  charakte- 
ristische Mp  nenne.  Hierauf  begriinde  ich  beispielweise,  wie  ich 

schon  in  Sept.  1871  angedeutet  habe.  eine  Methode  zur  Auffindung 

von  Orthogonal-Systemen. 

3)  Besitzt  eine  Gleichung  F  =  o  p  bekannte  infinitesimale  Be- 

riihrungs-Transformationen,  welche  paarweise  permutabel  sind,  so 

steilt  man  ohne  weiter  p  —  1  Gleichungen  Oj  =  r,  auf.  welche  so- 

wohl  paarweise,  wie  mit  F  =  o  in  Involution  liegen.  Gestattet 

F  =  o  drei  bekannte  infinitesimale  Beriihrungs-Transformationen, 

die  nicht  permutabel  sind,  so  kann  im  Allgemeinen  die  Integration 

von  F  =  o  auf  die  Auffindung  eines  Integrabilitatsfaktors  zuriick- 

gefiihrt  werden.  Man  anwendet  hierbei  das  Poisson-Jacobische 

Theorem.'2 
4)  Kennt  man  bei  einer  Gleichung  hoherer  Ordnung  ein  parti- 

culåres  Integral  mit  hinlånglich  vielen  arbitraren  Constanten,  so 

ist  es  im  Allgemeinen  zweckmassig  diese  Mn_,  als  Raumelement 

einzufiihren.    Hierbei  nimmt  beispielweise  eine  Gleichung 

rt  —  s  -f-  Ar  -f  Bs  +  Ct  +  D  =  o  (1). 
die  line  are  Form 

r  +  Ms  -f-  Nt  +  P  =  o. 

1  Fiir  Gleichungen  lioherer  Ordnung  zwischen  n  Variabeln  bietet  diese  Erweiter- 
ung  Schwierigkeiten,  die  ich  nur  in  sehr  particularen  Fallen  uberwunden  habe. 

Es  werden  hoffentlich  Herrn  Darboux'*-  fundanientiile  Arbeiten  hieruber  Licbt  werfen. 

2  Gestattet  eine  Gleichung  beliebiger  Ordnung  zwischen  n  Variabeln  qo  ■  jiermu- 
table  Beriihrungs-Transformationen,  so  lasst  sich  aus  derselben  die  Groosen 

ZX]  . .  .  xn _j  eliminiren.  Es  ist  dies  die  cinfache  Consequenz  eines  Satzes,  den 
Herr  Klein  und  ich  in  Verbindung  mit  gemeinsamen  Untersuchungen  gefunden 
haben. 
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Yermoge  dieser  Bemerkung  wird  insbesondere  die  celebre 

Ampéresche  Theorie  ub  er  Gleichungen  (1)  mit  integrablen  Combi- 

nationen unmittelbar  evident.  Eine  Gleichung  (1)  mit  zwei  inter- 

mediaren  Integralen  u  —  f  (v)  =  o  låsst  sich  auf  s  =  o  reduciren, 

dessen  Integral  ist:  z  =  x  (x)  +  +(y)  Besitzt  eine  Gleichung  (1)  nur 

eine  Schaar  Charakteristiken  und  ein  intermediåres  Integral,  so 

hat  sie  unbegrenzt  viele  intermediåre  Integrale;  es  ist  dann  r  =  o 
die  canonische  Form.    Dies  erweitert  sich  Alles  auf  R„. 

5)  Besitzt  eine  Gleichung  (1)  integrable  Combinationen,  und 

gestattet  sie  dabei  oo3  permutable  Beruhrungs-Transformationen, 
so  låsst  sich  dieselbe  auf  eine  der  folgenden  Formen  bringen: 

r  +  F(pq)  s  +  rf  (pq)  t  =  o ;  s  =  F  (pq) ;  r  =  12  (pq). 

Man  kann  alle  Beriihrungs-Transformationen  suchen,  welche  eine 

solche  Gleichung  in  eine  Gleichung  derselben  Form  transformirt. 

Man  findet  beispielweise  alle  Beruhrungs-Transformationen,  welche 
alle  Minimalflåchen  in  Minimalflåchen  uberfiihren.  —  Insbesondere 

habe  ich  mich  mit  Gleichungen  der  ersten  Form,  deren  Charak- 

teristiken einem  Curven-Complexe  entsprechen,  beschåftigt.  Hier 
erhalte  ich  z.  B,  wie  ich  schon  in  Juli  1870  dieser  Academie  in 

einer  ungedruckten  Noten  mittgetheilt  habe1,  eine  interessante 

Theorie  eines  bekannten  Linien-Complexes  zweiten  Grades.  Man 

kann  alle  Integralflachen  der  zugehorigen  Gleichung  zweiter  Ord- 

nung  angeben,  welche  g-reciprok  p-reciprok  r-reciprok  sind 

.  .  .  .  ,  welche  uberhaupt  eine  bestimmte  Berithrungs-Transforma- 

tion  einer  ausgedehnten  Categorie  zugeben.  Die  Haupttangenten- 

Curven  dieser  Flachen  konnen  angegeben  werden.  Hier  erhalt 

man  auch  eine  Theorie  des  linearen  Complexes. 

<i)  Man  kann  alle  Flachen  bestimmen,  welche  hinsichtlich  oo' 

1  Bei  diesen  Untcrsuchungen  ist  das  folgende  unmittelbar  evidente  Theorem  fun- 
damental: Kann  einer  Flache  in  einer  Weise  durch  Translation  einer  Curve  be- 

schrieben  werden,  so  gestattet  sie  noch  eine  solcbe  Erzeugung.  Hier  setze  man 

•tatt  alle  Translationen  beliebige  oo 3  permutable  Beruhrungs-Transformationen. 
Hieranter  rabiamirt  sich  z.  B.  ein  Satz  iiber  Regelflachen  eines  bekannten  Com- 

plexes zweiten  Grades,  der  sich  Herm  Darboux  dargeboten  hat.  Die  im  Textc 
cifirte  Note  findet  sich  im  Archivc  dieser  Academie. 
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Kegelschnitte  Minimaltlåchen  sind.  Hier  kann  man  stått  Kegel- 

schnitte  beliebige  ebene  Curven  setzen.  Beispielweise  tindet  man 

hierdurch  alle  Flachen  mit  oo'  Curven-Schaaren,  deren  Individuen 
homographische  Verwandte  hinsichtlich  eines  Tetraeders  sind. 

Bei  einer  nachsten  Gelegenbeit  werde  ich  eine  neue  einfache 

Liteyrations-Weisc  partieUer  Gleichungen  erstcr  Ordnung '  zwischen  n 

Variabeln  angeben.    Bei  derselben  kommt  das  Poisson-Jacobische 

The'orem  gar  nicht  zur  Anwendung. 
Christiania  30te  April  1872. 



Neue  Integrations-Methode  partieller  Gleichungen 

erster  Ordnung  zwischen  n  Variabeln. 

(Vorgelegt  der  Aeadeniie  7.11  Christiania  10  Mai  1872.) 

Yon  Sophus  Lie. 

I111  Folgenden  gebe  ich  iii  kurzen  Zligen  die  Principien  fur  eine 

neue  Integrations-Weise  partieller  Gleichungen  erster  Ordnung 
zwischen  n  Variabeln.  Nacti  meiner  Auffassung  ist  diese  Methode, 

die  auf  eine  naturgemåsse  Verallgemein  ening  des  Lagr  ang  es  ch  en1 
Verfahren  zur  Integration  partieller  Gleichungen  zwischen  drei 

Variabeln  beruht,  bedeutend  einfacher  als  alle  bisher  gegebene  Me- 

thoden.  Dieselbe  lehrt  eine  Gleichung  zwischen  n  Variabeln  auf  eine 

zwischen  n  —  1  Variabeln  zuruckzufuhren,  vorausgesetzt  dass  man 
ein  particulares  Integral  eines  simultanen  Systems,  bestehend  aus 

2n  —  3  gewohnlichen  Differential-Gleichungen  tinden  kann.  Um 
eine  Gleichung 

F(z  x,  x2  . . .  x„_,  p,  . . .  Pn_ ,)  =  o  ̂ Z 
zu  integriren  braucht  man  in  Folge  dessen  nur: 

1  System  bestehend  aus  '2n— d  gewohnlichen  Differential-Gleichungen, 
1  2n— 5  .  .  . 

1  .  1  .  .  . 

1  Ich  benutze  die  Gelegenheit  uni  eine  historische   Bumerkung  zu  machen.  lm 
Jahre  1  772  gafa  Lagrange  eine  allgemeine  Integiations-Mcthode  der  Gleichungen 

F  (a  x  v  p  (j)  ~  o 
Dieselbe  beruht  bcknnntlieh  auf  die  Aufstcllung  eines  simultanen  Systems,  und 
zwar  macht  Lagrange  ausdrucklich  darauf  aufmerksam.  dass  es  geniigr,  ein 
particulftren  Integral  dieses  Systems  zu  bestimmen.  Es  ist  also  uncorrekt, 

wenn  man,  wie  hatifig  geschieht,  Charpi t  diese  wichtige  Bcmerkung  zuschreibt. 
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zu  betrachten  und  jedesmal  ein  particulåres  Integral  mit  einer 

arbitråren  Constanten  zu  bestimmen.  Icli  hebe  hervor,  dass  das 

bekannte  Poisson-Jacobische  Theorem  gar  nicht  zur  Anwendung 
kommt. 

Es  wird  vielleicht  zweckmåssig  sein,  einige  Bemerkungen  iiber 

meine  Terminologie  vorauszuschicken.  Wie  gewohnlich  betracbte 

icli  z  x,  . . .  xn_i  als  absolute  (das  heisst  niclit  homogene)  Punkt- 

Coordinaten  eines  Raumes  Rn  mit  n  Dimensionen,  und  dabei  be- 

zeichne  ich  das  Werth-System  z  x,  ...xn_i  als  einen  Punkt  dieses 
Raumes.    Es  bestimmt  dann  eine  Gleichung 

F(zx,  . . .  xn_0  =  o 

eine  Mannigfaltigkeit  mit  n — 1  Dimensionen,  die  ich  eine  Mn_i 

nenne;  ist  insbesondere  die  Gleichung  F=o  linear  hinsiehtlich 

aller  Coordinaten,  so  soll  die  Mn_i  eine  Ebene  heissen.  Es  be- 

stimmen ferner  p  Gleichungen  zwischen  den  Coordinaten  eine  Man- 

nigfaltigkeit mit  n— p— 1,  Dimensionen,  die  ich  eine  Mn_p_i  nenne; 
doch  brauche  ich  die  Ausdrucke  Congruenz  und  Configuration  um 

beziiglich  eine  M2  oder  eine  Mi  zu  bezeiehnen. 

Wenn  zwei  oder  mehrere  M„_,  in  einem  gemeinsamen  Punkte 

identische  Werthe  der  Grossen  Pi  .  .  .  pn-i  besitzen,  so  bertlhren 

die  Mannigfaltigkeiten  einander;  sie  haben,  wie  ich  zuweilen  sage, 

ein  gemeinsames  Element1  (zx,  . .  xn__i  p,  . .  pn_ !)  ==  o. 
Besitzen  zwei  Gleichungen 

F(zx!  . .  x._i  p,  . .  p„_,)  =  o  g(zx,  . .  xn_j  p, . . .  pn_i)  =  o 

ein  gemeinsames  vollstandiges  Integral  mit  n— 2  arbitråren  Con- 
stanten, so  Hegen  dieselben.  wie  ich  mich  ausdriicken  werde,  in 

In  vo  lut  i  on. 

2.  Meine  neue  Methode  beruht  zunachst  auf  eine  consequente 

Erweiterung  des  Lagrange-Mongeschen  Begriffs  Charakteristiken ; 

dieselbe  deutete  ich  in  zwei  kurzen  Mittheilungen  zur  Academie 

1  Die  moderne  Geometrie  braucht  das  "VVort  Element  in  zwei  Bedeutnngen : 
Flachenelement  (zxypq)  und  Raumelement.  Dementsprechend  kann  man  auch 
in  der  Geometrie  eines  Ranmes  Rn  diesem  Worte  zwei  Bedeutungen  beilcgen. 
In  dieser  Note  soll  Element  niemals  Raumelement.  sondern  immer  elementarer 
Theil  einer  M„— 1  heissen. 



30 

indem  Christiania  an  (Septbr.  1 871 1 ,  3  Mai  1872),  ich  einerseits  hier- 
auf  einige  neue  Theorien  begrtindete,  andererseits  angab,  dass 

mehrere  bekannte  Theorien  vermoge  dieser  Begriffs-Erweiterung 
eine  iibersichtlichere  Form  erhalten  konnen.  Hier  kann  ich  mich 

auf  die  beiden  folgenden  Satze  beschrancken. 

Satz  1.  Beruhren  zwei  oder  mehrere  Integral-Mn_i 

einer  Gleichung 

F(zx,  ...xn_]])l  ...pn_f)^=d 
einander  in  einem  Punkte,  so  beruhren  sie  sich  in  allen 

Punkten  einer  C  onfiguration,  die  ich  Ch ar akteris  tik 

nenne.  Giebt  man  als  o  ein  Element  (z  x,  .  .  xn_i  p,  ...  p„-i) 

einer  Integral-M^i,  so  sind  dadurch  einfach  unend- 

lich viele  Elemente  derselben  bestimmt;  den  Inbegriff 
dieser  El  em  ente  nenne  ich  eine  char  a  kt  er  i  stische  Streife. 

Es  giebt  immer  oo'2n-3  charakteristische  Streifen;  dage- 
gen  kann  die  Zahl  der  Char akteri s tiken  geringer  sein. 

Cauchy  fand  in  1819  eine  Integrations-Methode,  die  im  we- 

sentlichen  mit  diesem  Satze  aeqvivalent  ist.  Jacobi  gab  dieser 

Methode  in  1837  eine  Form,  die  darauf  beruht,  dass  alle  Cha- 

rakteristiken,  die  durch  einen  Punkt  gehen,  im  Allgemeinen  eine 

Integral-Mn_i  erzeugen.  Jedenfalls  ist  die  Integration  der  parti  ell  en 
Gleichung  mit  der  Bestimmung  der  Charakteristiken  aeqvivalent. 

Satz  2.  Es  li  eg  en  zwei  Gleichungen 

F(ZX!  . .  xM_!  p!  . .  pn_i)  =  o  g(zx,  . .  xn_!  pj  . .  pn_i)  =  o 

in  Involution.  Beruhren  dann  zwei  oder  mehrere  ge- 

meinsame  Int egral-Mn_i  einander  in  einem  Punkte,  so 
beruhren  sie  sich  in  allen  Punkten  einer  Congruenz 

die  ich  charakteristische  Congruenz  nenne.  Im  Alge- 

meinen  giebt  es  oo2n-5  charakteristische  Congruenzen, 
(deren  jede  einfach  unendlich  viele  Charakteristiken 

der  ersten  Gleichung  und  ebenso  einfach  unendlich 

vi  el  e  C  har  ak  t  e  r  i  s  tike  n  der  zweiten  Gleichung  en  th  ål  t). 

Alle  charakteristische  Congruenzen,  die  durch  einen 

1  Moino  Note  von  Septbr.  1871,  dcren  Go^enstand  die  Krummun^s-Theoric  hohe- 
ror  Raunic  ist,  fmdet  sic}»  im  Arehivc  dicsor  Acndemio. 
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Punkt  gehen,  erzeugen  im  Allgemeinen  eine  gemein- 

same  Integral-M„_i. 

3.  Ich  schneide  nun  alle  Integral-M„_i  zweier  in  Involution 

liegenden  Gleichungen :     F  =  o,  $  =  0  m&  einer  Ebene  z.  B.  mit 

x„_i  =  ol 
iiber;  als  Durchschnitte  erhalte  ich  hierdurch  eine  unbegrenzt  un- 

endliche  Schaar  Mannigfaltigkeiten  Mn_2,  die  eine  partielle  Gleich- 

ung  zwischen  n— 1  Variabeln  befriedigen,  diejenige  Gleichung 

7,(zx,  . .  xn_2  ap,  . .  p„_2)  =  o, 

nehmlich,  die  hervorgeht,  wenn  man  pn_i  zwischen  F  =  o  und 

g^o  eliminirt,  und  im  Eliminations-Kesultate  a  stått  x„-i  setzt. 

Man  erkennt  ohne  Schwierigkeit,  dass  die  Durchschnitts-Configura- 

tionen  zwischen  den  charakteristischen  Congruenzen  des  simulta- 

nen Systems  und  der  Ebene :  x„  _i  =  a  Charakteristiken  der  Gleich- 

ung x  —  o  sind.  Betrachtet  man  a  als  einen  Parameter,  so  kann 

man  also  behaupten,  dass  jede  charakteristische  Congruenz  einfach 

unendlich  viele  Configurationen  enthålt,  deren  jede  die  Charakte- 

ristik  einer  Gleichung  */_(a)  =  o  ist;  es  liegt  daher  die  Vermuthung 
nah,  dass  die  Integration  der  allgemeinen  Gleichung  ̂ (a)  =  o 

zur  Bestimmung  aller  charakteristischen  Congruenzen,  das  heisst 

zur  Integration  des  simultanen  Systems  genugen  wird.  Dies  ist 

in  der  That  auch  der  Fall,  wie  wir  bald  sehen  werden. 

Um  Alles  moglichst  klar  zu  steilen,  fiihren  wir  den  Ebenen- 

Biischel:  x„_i  =  a 

durch  eine  lineare  Punkt-Transformation  in  den  Buschel: 

xn_2  +  a  Xn_i  ¥*  0. 

iiber.  Auch  nun  giebt  es  eine  partielle  Gleichung  zwischen  n— 1 

Variabeln :  ^(a)  =  o, 

deren  Integral-Mn_2  Durchschnitte  zwischen  der  Ebene  x„_2  + 

ax„_i  =  o  und  den  Integral-Mn_i  des  simultanen  Systems  sind. 

Es  sei  =  o  integrirt,  und  zwar  nicht  fur  einen  particulåren 

Werth  des  Parameters  a,  sondern  unter  der  Voraussetzung  dass  a 

unbestimmt  ist.  Auf  dem  Durchschnitte  der  Ebenen  xtl_i  =  o,  xn  2  =  o 

wåhle  ich  einen  beliebigen  Punkt 

Z  ~  C0,  Xj  =  C,  X„_3  =  Cn_3. 
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Alle  Charakteristiken  der  Gleichung  y.(a)  =  o,  die  durch  diesen 

Punkt  gehen,  erzeugen  bekanntlich  eine  Integral -Mn_2.  Lasse 
ich  nun  7.  variiren.  dagegen  alle  c  constant  bleiben,  so  erhalte  ich 

einfach  unendlich  viele  Mn_2,  die  eine  Mn_!  erzeugen.  Ich  be- 

haupte,  dass  dies  M„_i  dem  simultanen  Systeme  geniigt.  Dies 

liegt  darin.  dasse  alle  Charakteristiken  aller  Gleichungen  /(a)  =  0, 
die  durch  einen  Punkt 

xn_i  =  0,  xn_2  =  0,  xn_3  =  cn_3  .  .  .  x,  =  c,  z  =  c0 

gehen,  und  andererseits  alle  charakteristischen  Congruenzen,  die 

durch  diesen  Punkt  gehen,  dieselbe-Mn_]  erzeugen.  Wir  wissen 

aber  (Satz  2),  dass  alle  charakteristische  Congruenzen,  die  durch 

einen  Punkt  gehen,  eine  Integral  -M„_i  des  simultanen  Systems 

bilden.  In  dieser  Weise  tinden  wir  also,  wenn  y(a)  =  0  integrirt 

ist.  ein  Integral  des  simultanen  Systems  mit  n— 2  Constanten: 
Co  Cj ,  .  .  .  .  c„_3, 

das  heisst  ein  vollstitndiges  Integral  desselben.  —  Um  dieses  Ke- 
sultat  in  einfacher  Weise  aussprechen  zukonnen,  ersetzen  wir  den 

Btischel        +  a x„_i  ==  0  mit  dem  Buschel  xn„i  =  a. 

S  a  t  z  3.  D  i  e  B  e  s  t  i  m  m  u  n  g  d  e  r  g  e  m  e  i  n  s  a  m  e  n  I  n  t  e  g  r  a  1  e 

zweier  in  Involution  liegenden  Gleichungen 

F(zx,  . . .  x„_i  p,  . . .  pM_,)  **  0       ̂ (zx,  . . .  xn_!  p,  . . .  pn_,)  =  0 

kann  im  Allgemein  en  in  der  Weise  geschehen,  dass  man 

zuerst  p„_j  zwischen  F  =  o  und  g=  0  eliminirt  und  dar- 
nach  die  hervorgehende  Gleichung 

X(zx!  . . .  xn_i  . . .  Pn-2)  =  0 

in  welcher  x„_]  als  C onstan t e  he tr achtet  wird,  vollstån- 

dig  inte  g  r  i  r  t.    V  e  r  m  6  g  e  D  if  f  er  ent  i  a  ti  0  n  u  n  d  E 1  i  m  i  11  a  t  i  0  n 

lindet  man  da  mach  ein  voll  ståndiges  Integral  des  s  i- 
m  ul  tauen  Systems. 

4.  Der  letzte  Satz  geniigt  zur  Begrundung  meiner  neuen 
Methode.    Wiinscht  man 

F(zx,  ...p„_,)  =  o 
zu  integriren,  so  sucht  man  zuerst  eine  partielle  (rleichung  mit 
einer  arbitriiren  Constanten 

3,(zx,  .  .  .  ])„_,  )  -  a,  =  0, 



33 

die  mit  F  =  o  in  Involution  liegt,  indem  man  wie  gewohnlich  ein 

particulåres  Integral  des  simultanen  Systems 

dx,  _         dx„_i  dp,  dz 

JF  —  •  •  •  •  gjT"  ~  dF.     dF  ~  •  •  •  •  —  dF 

dp,  dPn_,      dxr+Pldz  PldPl+-* 

bestimmt.  Wir  wissen  nim  einerseits,  dass  ein  vollståndiges  In- 

tegral des  simultanen  Systems 

F  =  o,  g,  —  aj  =  o 

zugleich  ein  vollståndiges  Integral  von  F  =  o  ist;  andererseits 

konnen  wir  nach  dem  vorangehenden  Satze  die  Integration  des 

simultanen  Systems  darauf  zuruckfuhren,  ein  vollståndiges  Integral 

derjenigen  Gleichung 

X(zXi . .  .xn_2xll_,p1  . .  .p„_2  a,)  =  o 

zu  bestimmen,  welche  wir  durch  Elimination  von  p„_i  zwischen 

F  =  o  und  g,  —  a!  =  o  erlialten.    Wir  finden  somit  den  folgenden 
fundamentalen  Satz : 

Satz  4.  Ist  eine  partielle  Gleichung  zwischen  n  Va- 

riabeln  gegeben: 

F(zx,  . . .  xn_,  px  . . .  pn_,)  =  o 

so  sucht  man  ein  particulåres  Integral 

g^zx,  . .  x„_i  p! . . ,  pn_,)  —  a,  ==  o 
des  simultanen  Systems 

dxi  _     dx  ,_i  dp,  _  dz 

dF  ~  '  •  W~~  ~  ' '  dF   ■     dF~~  '  *  ~  dF 

dp,        dp,,-,        dx,  +  Pl  dz  Pl  dPl+  ' " 

und  eliminirt  pn_!  zwischen  F  =  o  und  g,  —  a,  =  o,  wobei 

X(zx,  . . .  x„_2  xn_,  pi  . . .  pn_2  aj)  =  o 

hervorgeht.     Kennt  man  ein  vollståndiges  Integral 

dieser  letzten  Gleichung  (in  welcher  x„_i  als  Constante 

betrachtet  wird),  so  findet  man  im  Allgemeinen  vermoge 

Differenti ation  ein  vollståndiges  Integral  von  F  =  o. 

Die  Integration  einer  partiellen  Gleichung  zwi- 

schen n  Variabeln  kann  also  immer  darauf  zuruckge- 

fuhrt  werden,  eine  partielle  Gleichung  zwischen  n  — 1 
Variabeln  zu  integriren,  vorausgesetzt  dass  man  ein 

Vidensk.-Selsk.  Forta.  1872.  3 
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particulares  Integral  eines  s imultanen  Systems  besteh- 

encl  aus  2n— 3  gewohnlichen  Differential -  Gleichugen 
fin  den  kann. 

Indem  man  diese  Reduction  mehreremal  anwendet,  findetman 

endlich  miseren  Haupt-Satz 

Um  eine  partielle  Gleichung 

F(zx,  . . .  xn_i  px  . . .  p„_i)  =  o 

zu  integriren  braucht  man  nur: 

1  System  bestehend  aus  2n— 3  Differential-Gleichungen. 
1  2n  —  5  .  .  .  . 

1  1  .  .  .  . 

zu  betrachten  und  jedesmal  ein  particulares  Integral 

zu  be  stim  men. 

Man  Sagt  gern,  dass  die  Pfaffsche  Integrations-Methode  parti  el- 

ler Gleichungen  wenig  naturgemåss  ist;  nach  derselben  wird  nehm- 

lich  dieses  Problem  ebenso  schwierig  zu  erledigen  wie  eine  viel 

allgemeinere  Aufgabe.  Erinnert.man  nun,  dass  Herr  Clebsch  ge- 
zeigt  hat,  dass  die  neue  Jacobische  Methode  (und  ebenso  die  von 

Herm  Weiler  gegebene)  sich  auf  das  Pfaffsche  Problem  ausdehnen 

låsst,  so  kann  man  a  priori  erwarten,  dass  sich  eine  noch  ein- 
fachere  Methode  finden  låsst.  Nach  meiner  Auffassung  realisirt 

die  friiher  angedeutete  Methode  diese  Vermuthung;  sie  ist  darin 

der  Cauchyschen  Methode  analog,  dass  sie  sich  nicht  auf  das 

Pfaffsche  Problem  ausdehnen  liisst. 1 

Christiania  8  Mai  1872. 

1  Moinc  Methode  kann  leicht  auf  beliebige  simultane  Systenic  ausgedehnt  wcr- 
den.  -  Bei  «ler  Integration  einer  gegebenen  Gleichung  kann  es  vorthcilhaft  sein 
die  verschiedenen  Methoden  zu  coinhiniren. 



Nye  Slægter  og  Arter  al 

Saltvands-Copepoder. 

Af  Axel  Boeck. 

.  (Meddelt  i  Mødet  den  7de  Juni  1872.) 

I  Aaret  1864  fremlagde  jeg  i  Christiania  Videnskabs-Selskab 

en  ,,Oversigt  over  de  ved  Norges  Kyster  iagttagne  Copepoder,  hen- 

hørende til  Calanidernes,  Cyclopidemes  og  Harpactidernes  Familier," 
i  det  Hele  56  Arter,  henhørende  til  35  Slægter.  Af  disse  vare  10 

Slægter  og  31  Arter  nye  for  Videnskaben.  Senere  har  jeg  stadig 

havt  min  Opmærksomhed  henvendt  paa  disse  Dyrformer  og  især 

undersøgt  dem,  som  ere  fundne  af  mig  i  den  indre  Del  af  Christi- 

ania!] orden  og  ved  Karmøen,  hvilke  Steder  jeg  længst  har  havt 

Anledning  til  at  undersøge.  Ogsaa  udenfor  disse  3  nævnte 

Familier  har  jeg  fundet  flere  nye  og  interessante  Former,  men 

da  disse  nærme  sig  meget  de  parasitiske  Copepoder  og  bedst 

kunne  behandles  sammen  med  disse,  vil  jeg  opsætte  med  Offent- 

liggjørelsen af  mine  Iagttagelser  over  dem  til  en  senere  Tid. 

Uagtet  Undersøgelserne  saaledes  have  været  indskrænkede  til  et 

lidet  Felt,  idet  de  kun  paa  tvende  korte  Strækninger  have  været 

mere  nøiagtige,  har  jeg  dog  været  saa  heldig  at  kunne  finde  et 

ikke  ringe  Antal  for  Videnskaben  nye  og  vigtige  Former,  saa  at 

Norges  Fauna  ogsaa  i  denne  Retning  er  af  de  bekjendte  en  af  de 

rigeste,  da  den  i  Arternes  Antal  baade  overtræffer  Englands  og 

Middelhavets  Faunar,  skjønt  disse  have  været  undersøgte  i  længere 

Tid  og  af  langt  flere  Forskere,  end  det  har  været  Tilfældet  med 

vor.  Foruclen  den  Række  af  Arter,  som  jeg  gjør  bekjendt  i  dette 

her  forelagte  Arbeide,  besidder  ogsaa  vor  Fauna  endnu  flere  Arter 

og  Slægter,  som  G.  0.  Sars  har  fundet  dels  i  Chr istianiafj or- 

3* 
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den  og  dels  i  Lofoten,  hvilke  af  ham  allerede  ere  undersøgte 

og  tegnede,  men  hvis  Beskrivelse  endnu  ikke  er  fnldstændig  færdig 

til  Offentliggjørelse. 

Af  de  Tegninger,  som  han  har  havt  den  Godhed  at  vise  mig 

til  Sammenligning  med  mine,  har  jeg  seet,  at  fortiden  ikke  faa,  der 

faldt  sammen  med  de  af  mig  fundne  Arter,  og  som,  ligesom  mine, 

vare  tagne  i  Christiani afj orden,  var  der  flere  for  Videnskaben  nye 

Former  og  deriblandt  enkelte,  som  maa  danne  nye,  meget  interes- 
sante Slægter,  især  blandt  Oatanidernes  Familie.  Af  bekjendte 

Slægter,  hvoraf  Arter  forhen  kun  ere  fundne  i  Middelhavet,  saa 

jeg  hos  ham  en  ny  Art  af  Slægten  Pha&rtna,  saa  at  der  nu  kun  er 

faa  Middelhavs-Slægter,  der  ikke  ved  nogen  Art  ere  repræsenterede 

ved  vore  Kyster.  Tvende  Middelhavske  Arter,  der  ere  beskrevne 

af  Philip  pi,  ere  af  ham  ogsaa  fundne  ved  Christianssund  og 

nævnte  i  hans  Reiseberetning,  nemlig  Peltidwm  purpureum  og 

Metis  ignea.  Da  jeg  ikke  havde  fundet  disse,  men  vikle  for  Fuld- 
stændighedens  Skyld  optage  dem  i  mit  Arbeide,  overlod  han  mig 

sine  Tegninger  af  disse  tvende  Former,  hvoraf  dog  de  af  den  sidst- 
nævnte  ikke  vare  saa  fuldstændige ,  som  han  ønskede,  da  kun 

eet  Exemplar  havde  staaet  til  hans  Raadighed  ved  Undersøgelsen. 

Min  Diagnose  af  disse  tvende  Arter  er  saaledes  alene  grundet  paa 

hans  meget  omhyggelig  udførte  Tegninger. 

Ved  denne  Forøgelse  af  Former  kommer  vor  Fauna  nu  til  at 

beståa  af  92  Arter,  fordelte  paa  46  Slægter,  hvortil  desuden  kom- 

mer de,  som  af  Claus  ere  anførte  som  fundne  ved  Helgoland,  og 

som  saaledes  kan  siges  at  ligge  indenfor  vor  Faunas  Omraade;  i 

det  Hele  ere  saaledes  over  100  Arter  og  ikke  fuldt  50  Slægter 

kjendte  fra  Havet  omkring  Norges  Kyst.  Hertil  kommer  ogsaa  det 

betydelige  Antal,  som  af  G.  0.  Sars  er  beskrevet  fra  Ferskvandet. 

Naar  man  sammenligner  dette  med  hvad  der  er  bekjendt  fra  Englands 

Kyster  og  fra  Middelhavet,  skulde  vi  kunne  antage,  at  vor  Fauna 

er  meget  rigere  end  hin;  dog  tvlvler  jeg  ikke  paa,  -at  ved  de  dyg- 
tige  Forskeres  Bestræbelser,  som  nu  paa  begge  disse  Steder  under- 

søge  denne  før  mindre  paaagtede  Dvrgruppe,  vil  ogsaa  Formernes 

Antal  her  stige  betydelig!. 
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Copepodenie  have  i  den  senere  Tid  været  benyttede  i  den 

Darwin' ske  Ides  Tjeneste,  og  Professor  Claus,  Håckel  samt 
andre  have  havt  den  bestemte  Hensigt  gjennem  Undersøgelsen  af 

de  Variationer.  som  disse  Former  frembyde  paa  de  forskjellige 

Steder,  at  vise  denne  Ides  Gyldighed.  Ihvorvel  dette  kan  have 

sin  store  Nytte  og  disse  Variationer  frembyde  mange  interessante 

Punkter,  tror  jeg  dog,  at  man  først  bør  lære  at  kjende  de  bestemte 

Arter,  fo rinden  man  lægger  for  meget  Arbeide  paa  at  studere  de 

Variationer,  hvorunder  de  kunne  optræde.  Man  vil  altfor  let  med 

en  bestemt  Theori  for  Øie  se,  hvad  man  ønsker. 

Angaaende  Copepodernes  Systematik  og  Begrændsning,  hvorom 

der  i  den  senere  Tid  har  været  fort  megen  Strid,  tror  jeg,  at  Be- 

skrivelsen af  de  af  mig  her  forelagte  Former  vil  yde  et  godt 

Bidrag;  dog  vil  jeg  for  Øieblikket  ikke  nærmere  berøre  denne  Del, 

men  vente  dermed  til  Offentliggjørelsen  af  en  fuldstændig  Mono- 

graphi  af  de  norske  Saltvandscopepoder,  som  er  færdig  i  Manu- 
skript, og  hvoraf  det  Etterfølgende  kun  er  et  meget  kort  Uddrag. 

Beskrivelsen  af  de  etterfølgende  Former  refererer  sig  saaledes 

til  de  allerede  bekjendte  Slægter  og  Arter.  Den  gives  i  det  norske 

Sprog,  da  den  kun  maa  betragtes  som  foreløbig,  medens  Diagno- 

serne  i  det  senere  Arbeide  ville  blive  givne  paa  Latin. 

Første  Familie. 

Calanidae,  Dana. 

Gen.  I.  Pscudocalanus,  Boeck. 

Clausia,  Boeck  1864. 

Da  Claparéde  allerede  i  1863  havde  givet  Navnet  Clausia  til 

en  parasitisk  Copepode,  har  jeg  maattet  opgive  dette  Navn  og  for- 
andre det  til  det  ovenstaaende. 

Denne  Slægt  stemmer  meget  overens  med  den  af  Claus  op- 

stillede  Slægt  Ccdanella,  hvorfra  den  dog  afviger  i  Legemets  Byg- 

■'ng,  idet  hos  den  sidste  Hovedets  forreste  Del  er  meget  tynd 
og  stærkt  forlænget  med  en  triangulær  fremragende  Pande ;  i  Mund- 

delene  afvige  disse  Slægter  i  Kindbakkens  Bygning  og  ved,  at  hos 
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Psendocalanus  det  andet  Fodpars  indre  Gren  er  toleddet  og  ikke 
treleddet. 

Til  denne  Slægt  har  jeg  forhen  henført  Arten  elongata,  men 

der  findes  desuden  endnu  en  Art,  af  hvilken  jeg  her  vil  give  en 
kort  Beskrivelse. 

Ps eudocalanus  armatus,  Boeck,  n.  s. 

Legemet  er  omtrent  ljmm  langt,  gulgrønt,  med  orangefarvet 
Tarm ;  af  Øine  kunde  jeg  ikke  opdage  noget  Spor  paa  det  levende 

Dyr.  De  forenede  fjerde  og  femte  Legemsringe  forlænge  sig  bagud 

til  en  lang,  lidt  opadbøiet  Torn ;  de  øvre  Følere  ere  temmelig  korte ; 

deres  første  Led  er  det  tykkeste  og  omtrent  saa  langt,  som  tykt; 

det  andet  Led  er  noget  kortere;  de  følgende  fem  Led  ere  neppe 

halvt  saa  lange,  som  tykke;  det  ottende  og  niende  Led  ere  sam- 
mensmeltede; først  det  fjortende  Led  er  længere  end  tykt,  og  efter 

dette  voxe  Leddene  i  Længde,  men  aftage  i  Tykkelse;  det  sidste 

Led  er  meget  kort,  knudeformigt,  forsynet  med  en  Knippe  Børster 

i  Enden.  Det  første  Fodpars  indre  Gren  er  tydelig  delt  i  to  Led, 

og  ikke  enleddet,  som  hos  -Arten  elongata-,  de  tre  følgende  Fodpar 

ere  meget  kortere  og  stærkere  byggede,  end  hos  hin  Art  ;  Grund- 
leddets  andet  Led  er  derfor  kortere  end  bredt,  medens  det  hos  hin 

er  længere  end  bredt.  Grenenes  Led  ere  ogsaa  mindre  forlængede, 

og  den  ydre  Grens  andet  Led  er  kim  lidt  længere  end  bredt,  me- 

dens det  hos  elongata  er  mere  end  dobbelt  saa  langt,  som  bredt. 

Det  høire  Fodpar  har  hos  Hannen  det  samme  Antal  Led  som  hos 

elongata,  men  er  ogsaa  kortere  i  Forhold  til  Længden.  Det  fjerde 

Led  er  saa  langt  som  det  tredie,  medens  det  er  meget  kort  hos 

elongata.  Det  fjerde  Haleled  er  hos  Hunnen  længere  end  det 

tredie;  hos  Hannen  er  det  endnu  meget  længere  end  det  tredie,  der 

atter  er  betydeligt  længere  end  det  andet,  medens  det  femte  Led 

er  særdeles  forkortet.  Denne  Art  fandtes  ved  Haugesund  paa 

tredive  Favnes  Dybde. 
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Gen.  II.    Candace,  Dana  1846. 

Ifionyx,  Krøyer  1849. 

Til  denne  Slægt,  hvoraf  jeg  forhen  har  fundet  én  Art,  C.  nor- 

vegica,  kan  jeg  endnu  føie  tvende  andre. 

Candace  elongata,  Boeck,  n.  s. 

Den  nedre,  bagre  Vinkel  paa  det  forenede  fjerde  og  femte  Le- 
gemsled  er  tilrundet.  De  øvre  Føleres  syvende  og  ottende  Led  ere 

forenede.  Hos  Hannen  er  Halens  fjerde  Led  neppe  længere  end 

det  tredie  og  kortere  end  det  andet.  Det  første  Fodpars  indre 

Gren  er  tydelig  toleddet,  Paa  det  sidste  Fodpar  paa  høire  Side 

er  det  næstsidste  Led  kortere  end  det  foregaaende. 

Candace  arm  a  ta,'  Boeck,  n.  s. 

Den  indre,  bagre  Vinkel  paa  den  forenede  fjerde  og  femte  Le- 
gemsring  er  stærkt  udtrukket,  tilspidset,  De  øvre  Føleres  ottende 

og  niende  Led  ere  forenede.  Hos  Hannen  er  Halens  fjerde  Led 

længere  end  det  andet  og  tredie  Led.  Det  første  '  Fodpars  indre 
Gren  er  enleddet.  Paa  det  sidste  Fodpar  paa  høire  Side  er  det 

næstsidste  Led  omtrent  saa  langt,  som  det  foregaaende. 

Gen.  III.    Euchaeta  >  Philippi  1843. 

Til  denne  Slægt,  hvortil  jeg  forhen  har  opført  den  typiske  Art 

Prestandrea,  kan  jeg  endnu  tilføie  tvende  Arter  E.  armata.  og  E. 

norvegica,  hvilke  begge  ere  tagne  paa  300  Favnes  Dybde  udenfor 
Skudesnæs. 

Euchaeta  armata,  Boeck,  n.  s. 

Hovedet  er  forenet  med  den  første  Legemsring.  Den  indre, 

bagre  Vinkel  paa  de  forenede  fjerde  og  femte  Legemsringe  er  ud- 

trukket, tilspidset.  Halens  fjerde  Led  er  hos  Hunnen  kun  lidt 

kortere  end  det  foregaaende.  Gaffelleddene  ere  længere  end  brede. 

De  øvre  Følere  have  ingen  skarpe  Indsnøringer  mellem  Leddenes 

afdelte  Partier.  Det  andet  Led  er  ligesaa  langt,  det  ottende  læn- 

gere end  de  tvende  følgende  tilsammen.    Det  andet  Fodpars  indre 
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Gren  er  tydelig  toleddet  med  et  meget  kort  første  Led.  Paa  det 

sidste  Fodpar  er  hos  Hannen  paa  venstre  Side  det  tredie  Led  for- 

længet,  smalt  og  ikke  meget  kortere  end  det  foregaaende  Led. 

Euchaeta  norvegica,  Boeck,  n.  s. 

Hos  Hannen  er  der  en  tydelig  Adskillelse  mellem  Hovedet  og 

det  første  Legemsled,  hvilket  ikke  er  Tilfældet  hos  Hunnen.  Den 

indre,  bagre  Vinkel  paa  de  forenede  tvende  sidste  Led  er  tilmndet. 

Det  fjerde  Haleled  hos  Hunnen  er  kun  lidt  kortere  end  det  fore- 
gaaende Led.  Gaffelleddene  ere  neppe  længere  end  brede.  Paa  de 

øvre  Følere  er  det  tredie,  syvende  og  trettende  Led  knudeformig 

udvidede.  Det  ottende  Led  er  hos  Hannen  længere  end  de  tvende 

foregaaende.  Det  andet  Fodpars  indre  Gren  er  enleddet.  Paa  det 

sidste  Fodpar  paa  venstre  Side  er  det  tredie  Led  meget  kort,  ovalt, 

grovt  saugtakket  paa  den  indre  Rand. 

Gen.  IV.    Heterochaeta,  Claus  1863. 

Af  denne  Slægt,  der  forhen  kun  er  fundet  i  Middelhavet,  har 

jeg  ved  den  norske  Kyst  paa  et  temmelig  betydeligt  Dyb  fundet 

én  Art,  der  afviger  fra  begge  de  af  Claus  beskrevne  Former. 

.Heterochaeta  norvegica,  Boeck,  n.  s. 

De  øvre  Følere  ere  ikke  saa  lange  som  Legemet.  Grundleddet 

paa  den  ydre  Kjæbefod  er  væbnet  med  en  stærk  Torn.  Endeaf- 

snittet  er  tydelig  afsondret.  De  øvre  Føleres  første  Led  er  læn- 

gere end  de  fire  følgende  tilsammen.  Det  andet  til  fjerde  Fodpars 

ydre  Gren  er  omtrent  tre  Gange  saa  lang  som  den  indre.  Ende- 

leddet  er  meget  stort,  ovalt,  forsynet  med  tre  Tænder  i  Indsnit 

paa  den  ydre  Rand  og  i  Spidsen  samt  nær  denne  sidste  med  tre 

grove  Saugtænder.  Hos  Hannen  er  Grundleddet  paa  det  hoire  femte 

Fodpar  udtrukket  i  en  meget  stor  indkrummet  Hage.  Den  ydre 

(irens  andet  Led  har  paa  den  indre  Rand  en  Knude.  Det  tredie 

Led  er  udtrukket  i  en  stærk  Spids.  Paa  det  venstre  femte  Fodpar 

er  det  tredie  Led  paa  den  ydre  Gren  kortere  end  det  andet  og 

indad  udtrukket  i  en  stærk  Spids.  hvorimod  en  krum  Klo  fra  Led- 

dets Spids  kan  slaa  sig  ind. 
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Anden  Familie. 

C  y  c  I  tøff  i  (1  a  o  ,  Ikoa. 

Denne  Familie,  som  hos  Dana  kun  indeholdt  Slægten  Cyclops, 

fik  af  Claus  i  1863  en  Forøgelse  derved,  at  Slægten  Oithona  og 

den  nye  Slægt  Oyclopina  bleve  førte  ind  under  denne  Familie.  I 

det  paafølgende  Aar  optog  jeg  heri  de  nye  Slægter  Misophria  og 

Thorellia;  Brady  har  ogsaa  hertil  føiet  Slægten  BoccMa  samt  no  gle 

andre,  der  dog  neppe  høre  herunder,  og  endelig  kan  nu  hertil 

føies  en  ny  Slægt  Hemicyclops.  Jeg  har  nu  i  den  sidste  Tid  troet, 

at  Slægten  Misophria  heller  bør  henregnes  til  Calanidernes  Familie, 

især  da  maaske  Slægten  Pseudocyclops,  Brady,  kun  er  den  af  mig 

ub ekj  endte  Han  til  Arten  M.  paUicla. 

Gen.  I.    Oyclopina,  Claus  1863. 

Til  denne  Slægt  kan  endnu  føies  en  Art  C.  longicomis. 

Cyclopina  longicornis,  Boeck,  n.  s. 

Legemet  er  mere  forhenget,  end  hos  C.  norvegica.  De  øvre 

Følere  ere  lidt  længere  end  Hovedet  og  den  med  dette  sam- 

mensmeltede første  Legemsring  og  ere  tyveleddede.  De  tvende 

første  Led  ere  lige  lange  og  tilsammen  saa  lange  som  det  tredie 

Led.  Dette  sidste  er  omtrent  saa  langt  som  de  fire  følgende  korte 

Led  tilsammen.  De  følgende  tiltage  efterhaanden  i  Længde,  men 

blive  smalere.  Den  sidste  Halefods  første  Led  er  neppe  saa  langt 

som  bredt  og  forsynet  med  en  lang  Børste  paa  Siden  af  den  undre 

Rand.  Endepladen  er  liden.  længere  end  bred,  besat  med  fire 

Børster,  hvoraf  den  ene  staar  i  et  Indsnit  i  den  forrere  Trediedel 

af  den  ydre  Rand.  Gaffelleddene  ere  omtrent  saa  lange  som  Halens 

tvende  sidste  Led  tilsammen  og  ere  paa  den  første  af  den  ydre 

Rands  Trediedel  besatte  med  en  liden  Børste.  Den  næstinderste  Ha- 

lebørste  er  meget  kortere  end  Halen.  Farven  er  klar,  Indvoldene 

grønlige.  Paa  Hovedet  findes  rosenrøde  Pletter,  og  tvende  Ringe 

af  samme  Farve  sees  paa  de  øvre  Følere  samt  paa  Halens  andet  Led. 
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Gen.  II.    Hémicychps,  Boeck,  n.  g. 

Legemet  er  som  hos  Qjclops,  men  det  afViger  fra  denne  der- 

ved, at  Kindbakkerne  ere  forsynede  med  en  stor,  uleddet,  i  Spidsen 

med  talrige  fjærdannede  Børster  besat  Palpe.  Det  første  Par  Kjæ- 

befødder  er  meget  stærkt,  bredt,  og  synes  kun  at  være  toleddet, 

Det  andet  Par  er  ogsaa  kraftig  udviklet,  dets  første  Led  er  kort, 

det  andet  særdeles  stort,  og  det  tredie  samt  fjerde  synes  kun  at 

beståa  af  tvende  til  hinanden  leddede,  krumme  Torne.  De  fire 

første  Fodpars  Grene  ere  treleddede.  Det  sidste  Fodpar  er  plade- 
formigt,  toleddet. 

Hemicyclops  purpureus,  Boeck,  n.  s. 

De  øvre  Følere  ere  syvleddede;  deres  andet  Led  er  mere  end 

dobbelt  saa  langt  som  det  første  og  tredie  Led.  Det  fjerde  Led 

er  noget  kortere  end  det  andet,  og  noget  længere  end  det  sjette, 

der  igjen  er  længere  end  det  femte.  Det  syvende  Led  er  omtrent 

saa  langt  som  det  femte.  De  nedre  Føleres  fjerde  Led  er  meget 

kortere  end  det  tredie.  Det  sidste  Par  Fødders  Grundled  er  kort, 

bredt,  besat  paa  den  bagre  Rand  med  tynde  Torne  og  en  lang, 

fjærdannet  Børste.  Det  andet  Led  er  ovalt,  men  paa  den  bagre 

Rand  indskaaret  i  Lapper  og  forsynet  med  fire  tildels  fjærdannede 

Børster.  Halens  første  Led  er  saa  langt  som  de  følgende  tre  til- 

sammen.  Af  disse  er  det  andet  det  længste  og  det  fjerde  det  kor- 

teste. Gaffelleddene  ere  længere  end  det  sidste  Haleled  og  væbnede 

nær  Enden  af  den  ydre  Rand  med  en  Torn.  Den  næstinderste 

Halebørste-  er  saa  lang  som  Halen,  den  ydre  er  meget  kortere. 

Læjngden  er  l-J-rom.  Legemet  er  prydet  med  Purpurtegninger,  og 
Ægsækkene  ere  purpurfarvede.    Kun  en  Hun  er  fanget. 

Gen.  III.    Cyclops,  0.  F.  Muller  1776. 

Af  denne  Slægt,  hvis  fleste  Arter  opholde  sig  i  Ferskvandet, 

er  hos  os  i  det  salte  Vand  fundet  C.  magniceps,  Liljeborg,  ved  Kul- 

laberg  i  Skaane,  og  en  ny  Art  christianiensis  i  Cliristianiafj orden. 
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Cyclops  christianiens  is,  Boeck,  n.  s. 

De  øvre  Følere  ere  syvleddede,  deres  tvende  første  Led  ere 

opsvulmede,  store,  det  tredie  Led  er  derimod  kort,  medens  det 

fjerde  er  forlænget,  næsten  saa  langt  som  de  tre  følgende  Led  til- 
sammen.  De  nedre  Føleres  tredie  Led  er  kort,  det  andet  Par 

Kjæbefødder  er  meget  tyndt  og  deres  andet  Led  er  meget  kort. 

Det  sidste  Fodpar  er  toleddet;  Endeleddet  er  bredt,  forsynet  med 

en  cilieret  Børste  midt  paa  den  vinklede  nedre  Rand  og  i  Enden 

med  tre  Børster,  hvoraf  den  midtre  ikke  er  fjærdannet.  Gaffelled- 
dene  ere  længere  end  det  sidste  dybt  kløvede  Led,  der  er  kortere 

end  det  foregaaende.  Den  næstinderste  Børste  er  lidt  længere 

end  Halen,  den  ydre  er  f  Del  af  dennes  Længde.  Legemet- er  klart, 
gjennemsigtigt,  med  nogle  rosenrøde  Pletter  paa  Hovedskjoldets 

Sider,  og  en  rosenrød  Ring  sees  nær  Yderenden  af  de  øvre  Følere, 

samt  en  lignende  paa  Halens  andet  Led. 

Tredie  Familie. 

Harpactidae, 

Jeg  anførte  i  Oversigten  over  de  ved  Norges  Kyster  iagttagne 

Copepoder,  henhørende  til  (hlanidernes,  Gyclopidernes  og  Harpacti- 

dernes  Familier,  at  jeg  ikke  fandt,  at  den  af  Claus  gjorte  Adskil- 

lelse  mellem  Harpactidae  og  PeUididae  kunde  gjælde,  da  den  væ- 

sentligste  Forskjel  mellem  dem  kun  beroede  paa,  at  Legemsformen 

hos  den  første  er  liniær,  cylindrisk,  lidt  sammentrykt,  medens  den 

hos  den  anden  er  flad;  jeg  fandt  desuden  en  Art  af  Slægten  Har- 

pacticus,  der  ved  sin  fladtrykte  Form  efter  Claus  maatte  være 

bleven  henført  til  Familien  PeUididae,  uagtet  den  generisk  ikke  lod 

sig  skjelne  fra  Harpwticus.  Jeg  beskrev  ogsaa  en  Slægt  Ameno- 
phia,  der  sluttede  sig  meget  nær  til  Thale  stris ,  hvorfra  den  dog 

afveg  betydelig  ved  sin  særdeles  brede,  fladtrykte  Skjoldform,  hvor- 

for den  efter  Claus's  Anskuelse  skulde  regnes  blandt  PeUididae. 
Jeg  fremhævede  dog,  at  Slægten  PorceUidiiim  burde  stilles  som 

Typus  for  en  Underfamilie  under  Harpactidae  paa  Grund  af  dens 

eiendommelige,  for  Harpacticus  og  nærstaaende  Slægter  afvigende 
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Munddele;  af  samme  Grund  troede  jeg.  at  ogsaa  Longipedia  og 

nærstaaende  Slægter  burde  udsondres  fra  de  typiske  Harpactider. 

Jeg  vil  saaledes  dele  Harpactidm  i  enkelte  Underfamilier:  Longi- 

pedinae,  hos  hvilke  det  andet  Par  Kjæbefødder  ikke  er  uddannet 

til  en  Gribehaand,  men  fodformet,  og  hvorved  de  stemme  overens 

med  Calanider  og  Ci/chpider;  Tachidmae ,  hos  hvilke  den  anden 

Kjæbefod  vel  er  udviklet  til  en  stærk  Gribehaand.  men  hvis  første 

Fodpar  ikke  er  f orskj elligt  fra  de  følgende  og  ikke  er  uddannet 

som  Griberedskab ,  men  danner  Svømmefødder  som  de  følgende; 

hos  den  tredie  Underfamilie  er  det  andet  Par  Kjæbefødder  omdannet 

til  en  stærk  Gribehaand,  og  det  første  Par  Fødder  er  forskj elligt  fra 

de  følgende  samt  mere  eller  mindre  udviklet  som  Griberedskab. 

Hos  den  fjerde  Underfamilie,  Peltidinae,  ere  Munddelene  eiendom- 

melig byggede,  idet  Kindbakkens  Palpe  er  særegent  formet; 

ligeledes  er  den  anden  Kjæbefod  ikke  i  saa  høi  Grad  uddannet  til 

Griberedskab,  som  hos  den  foregaaende  Afdeling,  men  mere  eller 

mindre  omforandret.  Slægten  Metts  afviger  meget  fra  de  øvrige 

Harpaetidae  derved,  at  de  øvre  Følere  faa  en  tydelig  leddet  Bigren 

og  de  nedre  Følere  omdannes  til  stærke  Griberedskaber;  Kindbak- 

kerne  forlænge  sig  ogsaa,  ligesom  deres  Palpe  og  de  øvrige  Mund- 
dele blive  rudimentære,  hvorved  Formen  tydelig  henviser  til  denne 

Slægts  parasitiske  Levemaade.  Det  første  Fodpar  danner  ogsaa 

et  stærkt  Griberedskab,  medens  de  tre  følgende  ere  Svømmefødder 

og  det  fjerde  synes  at  mangle.  Den  maa  derfor  danne  Typus  paa 

en  Underfamilie,  som  jeg  har  benævnt  Metinae.  Hvorvidt  Slægten 

Setella  ligeledes  bør  blive  Typus  paa  en  ny  Underfamilie,  kan  jeg 

ikke  nu  afgjøre,  da  jeg  ikke  har  havt  tilstrækkelig  Anledning  til 

at  undersøge  en  Art,  der  meget  sjelden  tindes  i  Cliristianiatjordcn. 

Første  Underfamilie. 

Longipedina. 

Gen.  I.   Ectinosoma,  Boeck  1864. 

Til  denne  Slægt,  som  jeg  opstillede  paa  Arten  mclaniceps,  knn 

jeg  tilføie  tvende  nye  fra  Christianiafjorden,  hvorhos  jeg  vil  gjøre 
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uogle  Rettelser  ved  min  dengang  givne  Sl  æ  gt  skar  akt  er.  Det  første 

Par  Kjæbefødder  er  ikke  toleddet,  men  treleddet;  det  første  og  det 

andet  Led  ere  meget  forlængede,  medens  det  tredie  er  temmelig  kort, 

men  væbnet  med  flere  stærke  og  brede  Torne.  Det  sidste  Fodpar 

danner  ikke  en  enkelt  Plade,  men  der  findes  et  tydelig  adskilt 
Grundled. 

Ectinosoma  Sarsii,  Boeck,  n.  s. 

De  øvre  Følere  ere  meget  korte,  femleddede.  Det  femte  Fod- 

par er  forlænget.  Grundleddets  meget  forlængede  indre  Rand  er 

paa  Enden  væbnet  med  tvende  lige  lange  Torne.  Endepladen  er 

omtrent  dobbelt  saa  lang  som  bred,  besat  med  tvende.brede  Torne, 

der  ere  meget  kortere  end  denne,  og  paa  Enden  af  en  Lap  i  den 

ydre  Rand  findes  der  en  lignende  Torn.  Gaffelleddene  ere  ikke 

fuldt  dobbelt  saa  lange  som  brede,  og  lidt  kortere  end  det  sidste 

Haleled,  der  er  omtrent  saa  langt  som  det  foregaaende.  Læng- 

den  er  l£mm,  Farven  straagul. 

Ectinosoma  curticornis,  Boeck,  n.  s. 

De  øvre  Følere  ere  meget  korte,  sexleddede.  Det  sidste  Fod- 

par er  lidet;  Grundleddets  forlængede  indre  Rand  er  besat  med 

en  lang  og  en  kortere  Børste,  hvoraf  den  sidste  dog  er  længere 

end  Gmndleddet.  Endepladen  er  lidt  længere  end  bred,  trelappet, 

hver  Lap  er  forsynet  med  en  lang  Børste.  Gaffelleddene  ere  omtrent 

dobbelt  saa  lange  som  brede,  og  kun  ubetydelig  kortere  end  det 

dybt  spaltede  sidste  Haleled.  Længden  er  fmm.  Farven  gullivid. 
Begge  disse  Arter  findes  i  Christianiafj orden  16  Favne  dybt  paa 
Mudderbund. 

Gen.  II.    Zosime,  Boeck,  n.  g. 

De  øvre  Følere  ere  meget  forkortede,  sexleddede;  de  nedre 

Føleres  indre  Gren  er  forlænget,  smal,  fæstet  paa  Enden  af  Føle- 

rens forlængede  Grundled.  Kindbakkens  Palpe  er  stor  og  synes  at 

beståa  af  et  vel  udviklet  Grundled  og  tvende  Endeled.  Kjæbernes 

Palpe  er  kraftig,  firefliget.  Det  første  Par  Kjæbefødder  har  tre 

vorteformede  med  fjærdannede  Børster  besatte  Fremspring  i  den 
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indre  Rand.  Det  andet  Par  Kjæbefødder  er  smalt,  treleddet,  det 

tredie  Led  er  knudeformet ,  med  nogle  Børster  paa  Enden.  Det 

første  Fodpars  ydre  Gren  er  treleddet,  den  indre  toleddet;  de  tre 

følgende  Pars  indre  Gren  er  treleddet;  det  femte  Fodpar  er  lidet 

baade  hos  Hunnen  og  hos  Hannen,  næsten  rudimentært. 

Zosime  typica,  Boeck,  n.  s. 

Pandehornet  er  afskaaret  paa  Enden,  med  tvende  smaa  Bør- 

ster. De  øvre  Føleres  andet  Led  er  det  længste  og  saa  langt  som 

de  fire  følgende  Led  tilsammen.  Det  andet  Par  Kjæbefødders 

første  Led  er  dobbelt  saa  langt  som  de  tvende  følgende  tilsammen. 

Begge  Led  paa  det  første  Fodpars  indre  Gren  ere  lige  lange,  den 

ydre  Gren  er  væbnet  med  lange,  næsten  kamdannede  Børster.  Paa 

det  sidste  Fodpar  hos  Hunnen  er  Grundleddet  meget  udvidet  i 

Bredden.  Den  indre  Del  af  dette  er  lidet  udviklet  og  forsynet 

med.  tre  lange  Børster.  Den  ydre  Del  er  stærkt  uddragen,  smal, 

paa  hvis  Ende  en  lang  Børste  er  fæstet.  Endeleddet  er  kun  lidt 

længere  end  bredt,  firekantet,  paa  Enden  forsynet  med  tre  lange 

Børster  og  paa  den  ydre  Rand  med  en  lignende  kortere.  Hos 

Hannen  er  Grundleddet  meget  smalere,  indad  lidet  udvidet  og 

der  kun  forsynet  med  to  Børster;  udad  er  det  mindre  udtrukket 

og  besat  med  to  Børster.  Endeleddet  er  i  Forhold  større  og  besat 

med  to  Børster  paa  den  indre  og  ydre  Rand.  Halens  Led  har  paa 

den  bagre  Rand  en  Række  stumpe  Torne.  Gaffelleddene  ere  hos 

Hunnen  længere  og  smalere  end  hos  Hannen,  hvor  de  ere  omtrent 

saa  lange  som  Halens  tvende  sidste  Led  tilsammen.  Den  længste 

Halebørste  er  kortere  end  Halen,  den  ydre  er  omtrent  halv  saa 

fang.  Denne  Art  blev  fundet  ved  Ladegaardsøen  i  Christianiaf jor- 

den paa  sexten  Favnes  Dybde  paa  Mudderbund. 

Gen.  III.    Bradya,  Boeck,  n.  g, 

Legemet  er  ligt  Ectinosoma.  De  øvre  Følere  ere  meget  korte, 

syrleddede.  De  nedre  Føleres  indre  (iren  er  forlænget,  treleddet, 

fæstet  til  Yderenden  af  Grundleddet.  Kindbakkens  Palpe  er  vel 

udviklet,  begge  dens  Grene  ere  store,  enleddede;  Kjæbernes  Palpe 
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ogsaa  vel  udviklet,  firelappet.  Den  første  Kjæbef od  er  meget  stærk; 

Grundleddet  er  forlænget,  med  tre  vorteformede  Fremspring  paa 

den  indre  Eand,  der  hver  er  forsynet  med  tre  korte,  fjærdannede 

Børster  i  Enden.  Det  følgende  Led  er  særdeles  forlænget,  hvor- 

paa  følge .  tre  meget  korte  med  fjærdannede  Børster  besatte  Led. 

De  fire  første  Fodpars  Grene  ere  treleddede  og  af  den  samme  Byg- 

ning. Det  sidsteFodpar  er  lidet,  toleddet.  Grundleddet  er  indad 
kun  lidt  udviklet.  Halens  to  første  Led  ere  hos  Hunnen  skilte 

ved  en  Fure. 

Bradya  typica,  Boeck,  n.  s. 

Legemet  er  lram  langt,  cylindrisk,  smalt,  kun  lidt  bredere  fortil 
og  smalere  bagtil  med  jevn  Overgang  mellem  Kroppens  og  Halens 

Led.  Gaffelleddene  blive  smalere  udad  og  ere  omtrent  saa  lange 

som  Halens  sidste  Led,  eller  noget  kortere;  deres  Mellemrum  dan- 
ner en  Vinkel,  der  nærmer  sig  en  ret.  Halens  første  Led  viser 

hos  Hunnen  en  tydelig  Adskillelse  i  tvende  Led,  saa  at  Halens  Led 

ere  af  det  samme  Antal  hos  begge  Kjøn.  De  øvre  Følere  ere  sær- 

deles korte,  syvleddede,  det  andet  og  tredie  Led  ere  de  længste 

og  bredeste;  det  fjerde  og  femte  have  samme  Bredde,  men  ere  til- 
sammen  omtrent  saa  lange  som  det  tredie  Led.  De  tvende  sidste 

ere  korte  og  smale,  alle  ere  besatte  med  lange  Børster.  De  nedre 

Føleres  Bigren  er  fæstet  til  Hovedgrenens  meget  stærke  første  Led. 

Den  har  samme  Længde,  men  er  smalere  end  Hovedgrenens  tvende 

sidste  Led  og  tydelig  delt  i  tre  Led,  hvoraf  det  midtre  er  meget 

lidet.  Kindbakkens  Palpe  er  meget  stor,  Grundleddet  er  forlænget. 

Kjæberne  ere  kraftige  og  have  i  Spidsen  tre  fjærdannede,  torn- 
formede  Børster.  Palpen  er  meget  stor,  sammensat,  firelappet,  med 

talrigé,  fjærdannede  Børster.  Den  første  Kjæbefods  Grundled  er 

stort,  i  den  forrere  Rand  besat  med  tre  vorteformede  Fremspring, 

hvoraf  hvert  er  besat  med  tre  korte,  men  stærke  fjærdannede  Bør- 

ster; det  andet  Led  er  noget  kortere  og  smalere,  dog  langt,  og 

udvider  sig  lidt  mod  Enden  af  den  indre  Rand;  de  tre  følgende 

Led  ere  korte  og  forsyne*de  med  lange  Børster.  Den  anden  Kjæbe- 
fods Grundled  er  kort,  det  andet  Led  er  forlænget,  det  tredie  er  knu- 
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deformet,  besat  med  tre  lange,  fjærdannede  Børster.  De  fire  første 

Fodpar  ere  af  ens  Bygning,  med  treleddede  Svømmegrene ;  Leddene 

paa  disse  ere  korte,  med  talrige  Torne  paa  de  ydre  Kanter;  de 

længere  og  stærkere  Torne  paa  Enden  af  Leddene  ere  saugtakkede. 

Det  sidste  Fodpar  er  hos  Hunnen  meget  lidet,  Grundleddet  er 

indad  ikke  meget  stærkt  udvidet,  afrundet  og  har  to  Børster  paa  En- 
den. Dets  Endeplade  er  meget  liden,  kun  lidt  længere  end  bred, 

paa  Enden  forsynet  med  tre  Børster,  hvoraf  den  ene  er  lang.  Den 

er  funden  i  Christianiafj  orden  paa  16  Favnes  Dybde  paa  mudret 
Bund. 

Anden  Underfamilie. 

H  a  r  p  a  c  t  i  n  a  e. 

Hos  denne  Underfamilie  er  den  anden  Kjæbefod  omdannet  til 

et  stærkt  Griberedskab  i  Form  af  en  Gribehaand.  Det  første  Fod- 

par kan  enten  være  ligt  de  følgende  og  uddannet  til  en  Svømmefod, 

eller  ogsaa  mere  eller  mindre  udviklet  til  en  Gribefod. 

Gen.  I.    Amymone,  Claus  1863. 

A  my  mon  e  rubra.  Boeck,  n.  s. 

Legemsformen  er  lig  den  hos  A.  sphaerica,  Claus,  men  den 

nedre  bagre  Vinkel  paa  Hovedet  er  udtrukket  i  en  Spids.  De  ovre 

Følere  er  otteleddede  hos  begge  Kjøn.  Det  andet  Par  Kjæbefød- 
ders  Haand  er  noget  kortere  og  stærkere  end  hos  den  foregaaende 

Art.  Det  femte  Fodpars  andet  Led  har  ingen  Tand.  men  kun 

Børster.  Farven  er  lysebrun,  med  et  lyserødt  Baand  rundt  Ho- 

vedskjoldet  og  paa  den  bagre  Rand  af  dette  og  de  følgende  Le- 
gemsringe  samt  paa  den  første  Halerings  Sidedel. 

Gen.  II.  Stenhelia,  Boeck  1864. 

Til  denne  Slægts  Karakteristik  havde  jeg  forglemt  at  til- 

føie,  at  den  har  en  dobbelt  Æggesæk.  Ved  Haugesund  har  jeg 

fondet  en  ny  Art,  der  fuldstændig  stemmer  overens  med  den  ty- 

piske Art  (jibba,  undtagen  deri,  at  det  første  Fodpars  indre  Gren 

er  kortere  end  den  ydre  og  kun  toleddet,  medens  den  hos  Gibba 
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er  forlænget,  treleddet  og  med  et  meget  langt  første  Led.  Heri 

stemmer  den  overens  med  Brady's  Slægt  Delavalia,  men  daMund- 
delene  for  denne  sidstnævnte  Slægt  ikke  ere  kj endte  fuldstændig, 

vover  jeg  ikke  at  henføre  den  efterfølgende  Art  fra  Christianiafj or- 
den til  hin  Slægt,  men  foretrækker  at  stille  den  under  Stcnhelia. 

Stenhelia  lon  gi  c  a  u  da  t  a,  Boeck,  n.  s. 

Pandehornet  er  forlænget,  paa  Enden  besat  med  tvende 

smaa  Børster  i  smaa  Indsnit.  De  øvre  Følere  ere  mere  for- 

længede  end  hos  den  typiske  Art.  Det  første  Fodpars  indre 

Gren  er  kortere  end  den  ydre,  idet  det  første  Led  er  meget  kort 

og  de  tvende  sidste  Led  ikke  ere  adskilte.  Det  sidste  Fodpars 

Grundled  er  lidet  udvidet  indad  og  der  forsynet  med  tre  lange 

Børster.  Endepladen  er  oval.  Gaffelleddene  ere  meget  forlængede, 

smale,  omtrent  saa  lange  som  Halens  tre  sidste  Led  tilsammen. 

Længden  er  kun  hmn\  Farven  er  hvid  med  et  gult  Anstrøg  over  Halen. 

Gen.  III.    Anicira.  Boeck  1864. 

Til  denne  Slægt,  hvis  øvre  Følere  ere  otteleddede,  hvis 

nedre  Føleres  Bigren  er  kort,  enleddet,  samt  hvis  Kindbakkers 

Palpe  ogsaa  er  kort,  enleddet,  og  hvis  fire  første  Fodpars  Grene 

ere  treleddede,  henregner  jeg  en  meget  liden  Art  fra  Christiania- 

fj orden. 

A  fli  e  i  r  a  p  a  r  v  a ,  Boeck ,  n.  s. 

De  øvre  Følere  ere  meget  korte  og  tykke,  det  andet  Led  er 

ikke  saa  langt  som  tykt,  og  kun  ubetydeligt  længere  end  det  tredie. 

De  tre  første  Endeled  ere  neppe  saa  lange  som  tykke.  Paa  det 

første  Fodpars  indre  Gren  er  det  første  Led  meget  kort,  saa  at 

det  neppe  er  længere  end  det  følgende  Led.  Det  femte  Fodpars 

første  Led  er  indad  kun  lidt  udvidet  og  besat  med  to  Børster  paa 

den  indre  Rand  og  med  to  i  Spidsen,  hvoraf  den  ene  er  lang. 

Endepladen  er  meget  forlænget,  krummet  og  besat  med  tre  til  fire 

Børster  paa  den  indre  Rand  og  med  to  paa  Enden. 
Vulensk.-Selsk.  Fo\Y\.  1872.  4 
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Gen.  IV.  Mesochra,  Boeck  1864. 

Denne  Slægt  skiller  sig  fra  den  foregaaende  ved  færre  Led  i 

de  øvre  Følere,  ved  en  mere  ndviklet  Palpe  paa  Kindbakkerne, 

idet  den  dannes  af  et  stort  Grundled  og  en  Endegren,  og  endelig 

ved  at  det  andet  til  fjerde  Fodpars  indre  Gren  er  to-,  ikke  treleddet. 
Jeg  har  fnndet  en  ny  Art  i  Christianiafjorden.  saa  at  Antallet  nu 
er  fire. 

Mesochra  minuta.  Boeck,  n.  s. 

De  ovre  Føleres  tredie  og  fjerde  Led  ere  sammensmeltede,  til- 

sammen  neppe  længere  end  det  andet,  der  omtrent  er  saa  langt 

som  bredt.  De  tre  Endeled  ere  korte.  Det  sidste  Fodpars  Grund- 

led er  ikke  stort,  men  forlænget  indad  og  besat  med  fem  lange 

Børster  paa  den  indre  Rand  og  paa  Enden.  Endepladen  er  for- 
længet, meget  smal.  besat  med  tre  Børster  i  den  ydre  Rand  og 

med  tre  i  Spidsen.  Gaffelleddene  ere  dobbelt  saa  lange  som  brede 

og  saa  lange  som  det  sidste  Haleled. 

Gen.  V.  Laophonte,  Philippi  1840. 
Cleta.  Claus  1863. 

Claus  har  især  forøget  denne  Slægt  med  mange  Arter  fra 

Middelhavet.  Ved  Norges  Kyster  synes  denne  Slægt  at  forekomme 

i  talrige  Arter,  og  foruden  de  fire  af  mig  allerede  for  opstillede 

Arter  kan  jeg  nu  tilføie  flere  nye.  Claus  anfører  i  sin  Slægts- 
karakter  for  Cleta,  at  Kindbakkens  Palpe  skal  væse  toleddet,  men 

jeg  har  kun  fnndet  den  enleddet,  idet  der  ve]  tindes  Spor  af  et 

andet  Led.  men  kun  som  en  stærk.  fcyk,  fjær  dannet  Børste.  I  1864 

angav  jeg.  atBigrenen  paa  de  nedre  Følere  skulde  være  enleddet; 

dette  er  dog  ikke  Tilfældet.  idet  jeg  har  fnndet  hos  flere  Arter,  at 

den  er  tydelig  toleddet.  Fra  den  foregaaende  Slægt,  som  den 

ligner  deri.  at  det  andet  til  fjerde  Fodpars  indre  Gren  er  toleddet, 

skiller  den  sig  saaledes  i  de  nedre  Føleres  og  Munddelenes  Form. 

Alle  Arter  ere  fundne  i  Christianiafjorden  undtagen  L.  nordlandicå, 

der  er  fonden  i  Langenæs  i  Nordland. 

Laophonte  elongata.  Boeck.  n.  s. 

Legemet  er  forlænget.    De  midtre  Haleringe  ere  saugformigt 
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afsatte  og  forsynede  med  fine  Tornerækker  langs  den  bagre  Rand. 

Gaffelleddene  ere  særdeles  forlængede,  mere  end  dobbelt  saa  lange 

som  det  sidste  Haleled.  De  øvre  Føleres  andet  og  tre  die  Led  ere 

forlængede,  omtrent  lige  lange.  Endedelen  er  toleddet.  Det  første 

Fodpar  er  særdeles  langt  og  smalt,  den  ydre  Grens  første  Led  er 

næsten  tre  Gange  saa  langt  som  den  tynde  indre  Gren,  der  er 

toleddet,  med  et  forhenget  andet  Led.  Det  femte  Fodpars  Grund- 

led  er  lidet.  med  tre  Børster  paa  den  forlængede  indre  Rand;  En- 

deleddet  er  særdeles  forlænget,  smalt,  næsten  fire  Gange  saa  langt 

som  bredt,  med  tre  Børster  i  den  ydre  Rand  og  med  to  paa  En- 

den.   Legemet  er  4,m"  langt,  graabrunt  af  Farve. 

La  op  hon  te  Kore  ni.  Boeck,  n.  s. 

Halens  Ringe  ere  saugformig  afsatte,  Gaffelleddene  ere  kun  lidt 

længere  end  brede,  meget  kortere  end  det  sidste  Haleled.  De  øvre 

Følere  ere  korte,  det  tre  die  Led  er  meget  længere  end  det  andet, 

der  neppe  er  længere  end  bredt.  Endedelen  er  treleddet.  Det 

første  Fodpar  er  temmelig  kort.  den  indre  Gren  er  længere  end 

Halvdelen  af  den  ydres  første  Led.  Det  femte  Fodpars  Grundled 

er  kort;  den  indre  Rand  er  ikke  forhenget  bagud.  Endepladen  er 

omtrent  dobbelt  saa  lang  som  bred.  forsynet  paa  Enden  med  fire 

Børster.    Legemets  Længde  er  4mm. 

Laophonte  nordlandica.  Boeck.  n.  s. 

Legemet  er  mindre  forlænget  end  hos  de  foregaaende  Arter. 

De  øvre  Føleres  tredie  Led  er  kun  lidt  længere  end  det  andet. 

Endeafsnittet  er  treleddet.  Det  første  Fodpars  indre  Gren  er  f  af 

den  ydre  i  Længde.  Det  første  Fodpars  Grundled  er  meget  bre- 

dere end  langt,  dets  indre  Rand  besat  med  tre,  fire  eller  fem  lange 

Børster.  Endepladen  er  bredere  end  lang,  i  Enden  afrundet  og 

forsynet  der  med  fem  lange  Børster.  Gaffelleddene  ere  ikke  dob- 

belt saa  lange  som  brede,  kortere  end  det  sidste  Haleled. 

Laophonte  affinis,  Boeck,  n.  s. 

Legemsleddene  ere  ikke  saugformig  afsatte;  kun  de  bagre  Ha- 

leringe  ere  forsvnede  med  fine  Torne  paa  den  bagre  Rand.  Gaf- 

4* 
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felleddene  ere  tre  til  fire  Gange  saa  lange  som  tykke  og  ikke 

fuldt  dobbelt  saa  lange  som  det  sidste  Haleled.  Det  første  Fod- 

pars  indre  Gren  er  kun  toleddet,  med  et  meget  forlænget  andet 

Led,  og  kun  lidt  længere  end  den  halve  Del  af  den  ydre  Grens 

første  Led.  Det  femte  Fodpars  Grundled  er  forlænget,  ikke 

meget  bredt,  den  indre  Side  forlænger  sig  til  over  Midten  af 

den  ydre  Plades  Længde  og  er  paa  den  indre  Rand  besat  med  tre 

fjærdannede  Børster  og  i  Enden  med  en  lignende.  Den  er  rmm 
lang,  brungul,  med  mørkebrune  Indvolde. 

Laophonte  minuta,  Boeck,  n.  s. 

De  øvre  Føleres  Grunddel  er  meget  kort  og  tyk,  saa  at  det 

tredie  Led  neppe  er  dobbelt  saa  langt  som  bredt.  Endedelen  er 

treleddet.  Det  første  Fodpars  indre  Gren  er  længere  end  Halvde- 

len af  den  ydre  Grens  første  Led.  Det  sidste  Fodpars  Grundled 

er  kun  lidt  forlænget ,  med  fire  Børster  paa  den  forlængede  indre 

Rand.  Endepladen  er  bred,  oval,  kun  lidt  længere  end  bred,  med 

to  Børster  paa  Enden  og  med  fire  paa  den  ydre  Rand.  "Gaffelled- 
dene  ere  omtrent  dobbelt  saa  lange- som  brede,  kortere  end  det 
sidste  Haleled. 

Gen.  VI.    Cletodes,  Brady  1872. 

Liljeborgia,  Claus  1866. 

Da  Navnet  Liljeborgia  allerede  før  er  benyttet  til  en  Amphipode, 

man  det  ombyttes  med  Cletodes. 

De  øvre  Følere  ere  sexleddede;  de  nedres  indre  Gren  synes 

at  mangle.  Kindbakkernes  Palpe  er  kort,  smal.  toleddet.  Den 

første  Kja^befod  har  paa  den  indre  Rand  et  vorteformet  Fremspring. 

Det  første  ril  fjerde  Fodpars  indre  Gren  er  toleddet,  den  ydre  er 

treleddet.    Det  femte  Fodpars  Grundled  er  kun  lidet  udviklet. 

Denne  Slægt  afviger  saaledes  fra  Laophonte  ved  Mangel  af 

Bigren  paa  de  nedre  Følere,  ved  Formen  af  Kindbakkens  Palpe  og 

af  det  første  Par  Kjæbeføddér,  samt  ved  at  det  første  Fodpars 

indre  Grell  er  kort,  toleddet. 

(Metodes  laticaiida.  Boeck.  n.  s. 

Legemet  er  meget  forlænget,  smalt;  de  øvre  Føleres  første  Led 
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er  længere  end  det  andet,  og  det  sjette  Led  er  længere  end  det 

femte.  Det  første  Fodpars  indre  Gren  er  lidt  kortere  end  den 

ydre,  og  dens  første  Led  er  meget  kortere,  men  tykkere  end  det 

andet.  Det  sidste  Fodpars  første  Led  er  særdeles  kort,  men  bredt; 

den  indre  Del  forlænger  sig  i  et  kort  med  tre  lange  fjærdannede 

Børster  besat  Fremspring.  Endepladen  er  lidt  mere  end  dobbelt 

saa  lang  som  bred,  forsynet  med  to  forlængede  Torne  paa  den  ydre 

Rand  og  tre  paa  Enden.  Gaffelleddene  ere  forlængede  og  meget 

tynde,  besatte  med  en  forlænget  Torn  paa  den  ydre  Rands  forreste 

Fjerdedel,  med  to  lignende  paa  den  indre  Rand  og  med  tre  Bør- 
ster paa  Enden,  hvoraf  den  midtre  er  omtrent  tre  Gange  saa  lang 

som  Gaffelleddet.  Disse  Gaffelled  sidde  meget  langt  fra  hinanden 

paa  det  særdeles  brede  sidste  Haleled,  der  er  lige  saa  langt  som 

de  tvende  foregaaende  Led  tilsammen.    Legemet  er  |n,n'  langt. x 

Cletodes  Buchholzii,  Boeck,  n.  s. 

Det  femte  Fodpars  første  Led  er  smalt  og  forlænger  sig  paa 

den  indre  Side  til  et  kort  Fremspring,  der  er  forsynet  med  tre 

lange  fjærdannede  Børster.  Endepladen  er  særdeles  liden.  oval, 

besat  med  tre  Børster,  hvoraf  den  midtre  er  den  længste.  Gaffel- 
leddene ere  lidt  mere  end  dobbelt  saa  lange  som  tykke  og  omtrent 

saa  lange  som  Halens  sidste  Led.  Midt  paa  den  ydre  Rand  ere 

de  væbnede  med  to  smaa  Torne,  og  den  længste  Halebørste  er  om- 

trent saa  lang  som  Halen.    Begge  Arter  ere  fra  Haugesund. 

Gen.  VII.    Enhydrosoma,  Boeck,  n.  g. 

De  øvre  Følere  ere  fenileddede  med  en  treleddet  Grunddel  og 

toleddet  Endedel.  De  nedre  Føleres  Endegren  er  særdeles  kort, 

enleddet,  Kindbakkernes  Palpe  er  utydelig  tredelt.  Kjæbernes 

Palpe  er  liden.  Det  første  Par  Kjæbefødders  Grundled  har  tvende 

vorteformede  Fremspring.  Endedelen  er  tydelig  toleddet.  Det  første 

Fodpars  indre  Gren  er  ikke  gribende,  kortere  end  den  ydre,  toled- 
det. De  følgende  tre  Pars  indre  Gren  er  ogsaa  toleddet,  sjelden 

er  Grenen  paa  det  fjerde  Par  enleddet.  Fra  Slægten  Cletodes  (Lilje- 
borgia)  skiller  denne  sig  ved  at  have  en  enleddet  Bigren  paa  de 
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nedre  Følere,  en  forlænget  treleddet  Palpc  paa  Kindbakkerne  og 

ved  en  mere  ndviklet  anden  Kjæbefod. 

Enhydrosoma  curticauda,  Boeck,  n.  s. 

Pandehornet  er  i  Spidsen  bredt,  indskaaret.  Det  femte  Fod- 

pars  første  Led  er  smalt,  dets  indre  Rand  forhenger  sig  til  den 

ydre  Plades  Midte,  og  det  har  to  Børster  paa  denne  Rand  og  en 

paa  Enden.  Den  ydre  Plade  er  meget  forlænget,  smal,  med  talrige 

korte  Børster  paa  den  ydre  Rand  og  med  tre  grovere  paa  Spidsen. 

Gaffelleddene  ere  ægf ormede,  noget  længere  end  brede,  besatte 

med  en  kort  Børste  paa  Enden  og  med  en  Torn  midt  paa  den  ydre 

Rand.  De  ere  kun  ubetydeligt  længere  end  det  sidste  Haleled. 

Længden  er  fmtn,  Farven  brun. 

Enhydrosoma  longicaudata,  Boeck,  n.  s. 

Pandehornet  er  tilrundet  paa  Enden.  Det  femte  Fodpars  første 

Led  er  meget  lidt  udvidet  paa  den  indre  Rand  og  besat  med  en 

fjærdannet  Børste  paa  denne  og  med  to  i  Spidsen.  Det  ydre  Hjørne 

er  særdeles  forlænget,  smalt.  Endepladen  er  meget  smal,  forlænget, 

med  to  lange,  fjærdannede  Børster  paa  den  ydre  Rand,  en  paa  den 

indre  og  to  i  Spidsen.  Gaffelleddene  ere  særdeles  lange,  smale, 

lidt  længere  end  Halens  tvende  sidste  Led  tilsainmen,  den  hengste 

Børste  er  kun  saa  lang  som  Gaffelleddet.  Længden  er  l,,,m,  Far- 
ven gul.    Begge  Arter  ere  fra  Christianiafj orden. 

Gen.  VIII.    Danielssenia,  Boeck,  n.  s. 

De  ovre  Følere  ere  korte,  tireleddede,  de  nedres  indre  Gren 

er  toleddet.  Kindbakkernes  Palpe  er  vel  udviklet,  med  tvende  En- 

degrene.  Den  første  Kjæbefod  har  paa  den  indre  hand  tvende 

vorteformede  Fremspring.  Det  første  Fodpars  indre  (iren  er  to- 

leddet, den  anden,  tredje  og  fjerde  ere  treleddede.  Det  femte  Fod- 

pars fniste  Led  er  indad  meget  udvidet. 

Fra  den  af  Claus  i  1866  opstillede  Slægt  Jurima,  hos  hvil- 

ken ligeledes  den  indre  Gren  paa  det  første  Fodpar  er  toleddet, 

medens  den  paa  de  tre  følgende  er  treleddet,  skiller  den  sig  der- 
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ved,  at  de  øvre  Følere  kun  ere  fireleddede,  de  neclres  Bigren  to- 

leddet samt  ved  sine  meget  stærke  og  vel  udviklede  Pal  per  paa 

Kindbakker  og  Kjæber.    Den  typiske  Art  er  fra  Haugesund. 

Danielssenia  typica,  Boeck,  n.  s. 

Pandehornet  er  bredt,  tilrundet  fortil.  De  øvre  Føleres  andet 

Led  er  længere  end  det  tredie.  der  i  det  ydre  Hjørne  er  forlæuget. 

Det  fjerde  Led  er  ovalt,  med  talrige,  fjærdannede  Børster.  Det 

første  Fodpars  ydre  Gren  er  saa  lang  som  den  indre  og  forsynet 

med  mange  kamdannede  Børster.  Den  indre  Grens  andet  Led  er 

meget  længere,  men  smalere  end  det  første  Led,  og  paa  Enden  besat 

med  tre  lange,  fjærdannede  Børster.  Det  sidste  Fodpars  første  Led  er 

indad  stærkt  udvidet  til  Enden  af  det  andet  Led  og  har  fire  Bør- 
ster paa  den  tilrundede  Ende.  Det  andet  Led  er  kun  lidt  længere 

end  bredt,  med  tre  Børster  paa  den  ydre  Rand,  en  i  Spidsen  og 

en  paa  den  indre  Rand.  Gaffelleddene  ere  ubetydeligt  bredere  end 

lange,  og  kun  lidt  kortere  end  det  sidste  Haleled.  Dyrets  Længde 

er  I"1*1,  dets  Farve  er  brunlig,  og  det  har  et  meget  stort,  rødt  Øie. 

Gen.  IX.    Dactylopus,  Claus  1863. 

Claus  opstillede  denne  Slægt  i  18G3,  idet  han  væsentlig  freni- 
hævede,  at  de  nedre  Føleres  Bigren  er  treleddet,  at  det  første 

Fodpars  Grene  ere  treleddede,  væbnede  med  fingerdannede  Børster, 

og  at  dets  indre  Grens  første  Led  er  meget  forlænget,  medens  de 

tvende  sidste  ere  temmelig  korte.  Dernæst  viste  han,  at  Kindbak- 

kens  Palpe  er  forsynet  med  to  Endegrene,  hvori  denne  Slægt  saa- 

ledes  ligner  Slægten  Harpaétieus,  ligesom  ogsaa  Kjæbernes  Bygning 

er  som  hos  denne  Slægt.  —  Hertil  *  henførte  han  otte  Arter  samt 

afbildede  Munddelene  paa  Dadylopus  Strdmii,  Baird,  og  under  Be- 
skrivelsen af  Slægten  henvises  til  disse  Dele.  Denne  nævnte  Art 

maa  derfor  ansees  for  Typus  paa  hans  Slægt.  Af  de  Arter,  han 

imidlertid  henførte  til  denne  Slægt.  var  der  nogle,  der  saa  meget 

afvege  fra  denne  typiske  Art,  at  de  ikke  kunde  blive  staaende.  De 

maatte  udsondres,  og  i  1864  stillede  jeg  derfor  den  af  ham  hertil 

henførte  D.  pygmaeiis  til  en  ny  af  mig  opstillet  Slægt,  Mesochra. 
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Arterne  I),  frsboidcs  og  D.  porrectus  stemme  overens  med  D. 

Stromiis  deriniod  afvige  I).  tøQweornia  Qg  D.  hngirostris  samt  en 

ny  Art  noget  fra  de  øvrige .  hvorfor  jeg  har  foretrukket  at  opføre 

disse  under  en  ny  Slægt,  istedetfor  at  stille  alle  sammen. 

Dactylopus  longipes,  Boeck.  n.  s. 

Pandehornet  er  smalt  og  naar  neppe  frem  til  Midten  af  de  ovre 

Føleres  andet  Led.  Dette  sidstnævnte  er  det  længste  af  alle  ni 

Led  og  kun  lidet  længere  end  bredt:  det  tredie  og  fjerde  Led  ere 

omtrent  lige  lange,  og  et  sjette  Led  er  ikke  fuldt  saa  langt  som  de 

tre  sidste  tilsammen.  Det  første  Fodpar  er  forlænget,  smalt;  dets 

indre  Gren  er  meget  lang  og  tynd ;  en  Børste  er  fæstet  i  den  ydre 

Kants  ovre  Fjerdedel,  og  Grenens  tvende  sidste  Led  ere  sammensmel- 

tede. Den  ydre  Gren  er,  skjønt  forlænget  og  meget  smal,  kortere  end 

det  første  Led  paa  den  indre.  Grenene  paa  de  tre  følgende  Fod- 
par ere  smale,  lange;  deres  indre  Gren  er  meget  kortere  end  den 

ydre.  Det  femte  Fodpars  første  Led  er  indad  kun  lidet  udvidet 

og  neppe  saa  bredt  som  langt.  Endepladen  er  oval,  omtrent  tre 

Gange  saa  lang  som  bred  og  forsynet  med  tre  Børster  i  den  indre 

Rand,  tre  i  den  ydre  og  to  paa  Enden.  Gaffelleddene  ere  omtrent 

halvt  saa  lange  som  Halens  sidste  Led.  og  dobbelt  saa  brede  som 

lange.  Den  længste  Halebørste  er  omtrent  saa  lang  som  Halen, 

den  ydre  er  kun  halv  saa  lang.  Den  fandtes  i  Christianiafjorden 

paa  16  Favnes  Dybde. 

Dactylopus  a  by  ss  i.  Boeck,  n.  S. 

Legemet  er  meget  bredere  end  hos  den  foregaaende  Art.  De 

ovre  Følere  ere  otteJe.dde.de.  besatte  med  talrige,  stærke,  fjærdan- 
ijiede  Børster;  det  andet  Led  er  det  længste,  omtrent  saa  langt, 

>uin  de  tvende  følgende  tilsammen.  Bigrenen  paa  de  nedre  Tolere 

er  meget  forlænget  og  stærk.  Det  andet  Par  Kjæbefødders  Haand 

er  p;<a  den  forrere  Rand  besat  med  en  Række  lange  Torne.  Det 

første  Fodpar  er  meget  stærkt;  dets  Grene  har  paa  den  forrere 

Rand  lange  Torne.  Den  ydre  Grens  andet  Led  er  knapt  saa  langt 

som  bredt.    Den  indre  (irens  første  Led  er  kort,  omtrent  tre  Gange 



saa  langt  som  bredt,  og  nær  Enden  af  den  ydre  Rand  er  der  fæstet 

en  lang  Børste.  Dens  tyende  sidste  Led  ere  tilsanimen  omtrent 

saa  lange  som.  dens  første  Led,  men  meget  smalere;  det  tredie 

Led  er  hengere  end  det  andet  og  forsynet  paa  Enden  med  to  Gri- 
bebørster.  De  tre  følgende  Fodpars  indre  Gren  er  kun  lidt  kortere 

end  den  ydre.  Det  femte  Fodpars  første  Led  er  nedad  stærkt  ud- 
videt  og  har  paa  den  indre  Rand  tre  stærke,  fjærdannede  Børster 

samt  mellem  disse  en  meget  kort,  men  stærkTorn;  paa  dets  Ende 

sees  en  længere  og  en  kortere  fjærdannet  Børste.  Endepladen  er 

noget  længere  end  bred,  forsynet  paa  den  ydre  Rand  med  tre, 

paa  den  indre  med  en  og  i  Spidsen  med  to  fjærdannede  Børster. 

Gaffelleddene  ere  kun  ubetydeligt  kortere  end  det  sidste  Led  og 

ere  bredere  end  lange.  Den  længste  Halebørste  er  lidt  længere  end 

Halen,  den  ydre  er  en  Trediedel  af  dennes  Længde.  Den  blev 

fun  den  paa  80  Favnes  Dybde  ved  Haugesund. 

Gen.  X.    Diosaccus,  Boeck,  n.  g. 

Jeg  har  i  det  Foregaaehde  vist,  at  Daetylopus  tehulcarnis  og 

D.  l<mgisostris  samt  en  ny  Art,  der  vil  blive  kortelig  beskrevet, 

bør  danne  en  ny  Slægt,  der  slutter  sig  nær  til  Slægten  Dae- 

tylopus. 

De  øvre  Følere  ere  otteleddede.  med  en  lang  fireleddet  Grund- 
del  og  med  en  kort  Endedel.  De  nedre  Føleres  Bigren  er  kort, 

toleddet.  Kindbakkens  Palper  dannes  af  et  stort  Grundled  og  af 

en  Endegren,  den  indre,  medens  der  kun  viser  sig  Spar  af  den 

ydre.  Det  første  Fodpars  ydre  Gren  er  kort,  treleddet,  den  indre 

Gren  er  treleddet:  det  første  Led  er  meget  forlænget,  medens  det 

andet  og  det  tredie  ere  korte.  De  tre  følgende  Fodpars  begge 

Grene  ere  treleddede  hos  Hunnen,  hos  Hannen  er  det  andet  Fod- 

pars ydre  Gren  kun  toleddet,  men  en  meget  stærk  Torn  erstatter 

det  tredie  Led.  Det  sidste  Fodpar  er  hos  Hunnen  meget  stort, 

toleddet,  hos  Hannen  derimod  lidet.    Der  tindes  to  Æggesække. 

Diosaccus  abyssi.  Boeck.  n.  >. 

De  øvre  Følere  ere  hos  denne  Art  kortere  end  hos  D.  tenui- 

<(>r»i$,  og  det  andet  Led  er  neppe  dobbelt  saa  langt  som  tykt. 
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Det  første  Fodpars  ydre  Gren  er  kun  lidt  kortere  end  det  første 

Led  paa  den  indre,  og  Endeleddet  er  rundagtigl  med  fire  knæformet 

bøiede  Børster  paa  Enden.  Det  sidste  Fodpars  første  Led  er  kun 

lidt  udvidet  paa  Enden  og  er  besat  med  fem  Børster  paa  den  indre 

Rand.  Endepladen  er  neppe  længere  end  bred  ved  Roden,  tilspidser 

sig  mod  Enden  samt  er  paa  den  ydre  Rand  besat  med  tre,  paa  den 

indre  med  en  og  i  Spidsen  med  to  Børster.  Gaffelleddene  ere 

meget  kortere  end  brede  og  kun  lidt  kortere  end  det  sidste  Ha- 

leled,  der  er  omtrent  saa  langt  som  det  foregaaende. 

Tredie  Underfamilie. 

Peltidinae. 

Claus  opstillede  denne  som  en  Familie  ved  Siden  af  Rar- 

pactidae,  Cyclopidae,  Corycaeidae,  Calanidae  o.  s.  v.  paa  nogle  Slæg- 
ter  af  Copepoder,  der  stode  meget  nær  Harpactidae,  men  som  skilte 

sig  fra  disse  væsentlig  kun  ved  sit  brede,  afplattede,  af  et  tykt, 

for  det  meste  porøst  Chitinpantser  bedækkede  Legeme.  For- 
øvrigt  skulde  de  ifølge  ham  ikke  kunne  skilles  fra  hin  Familie.  Han 

henførte  til  denne  Familie  Slægterne  Oniscidium  (Peltidhtm),  Por- 

ceUidium  (Thyone),  Alteutha,  Zaus  og  Eapelte.  Jeg  fandt  i  1864, 

at  de  af  ham  for  denne  Familie  opførte  Karakterer  vare  saa  svage, 

at  herpaa  ingen  Familie  kunde  grundes,  især  da  jeg  fandt  en  Art 

af  Slægten  Harpacticus ,  der  ved  sit  nedtrykte  Legeme  lignede 

Arter,  hørende  til  Peltididae,  og  at  Slægten  Amenophia  lignede 

aldeles  Slægterne,  der  henhøre  til  denne  Familie,  men  dog  stod 

Slægten  Thalestris  meget  nær.  Jeg  fandt  dog  ogsaa,  atMunddelene  hos 

Porcellidium  vare  saa  eiendommelig  byggede,.  at  der  var  Grund  til 

at  udsondre  denne  Slægt,  hvorfor  jeg  ogsaa  satte  den  i  en  egen 

Afdeling,  PorcelUcHna.  Jeg  har  dog  nu  troet  at  burde  optage  Pel- 
tididac  ikke  som  en  Familie,  men  som  en  Underfamilie,  Peltidinae, 

efterat  have  havt  Anledning  til  at  undersøge  Scutellidium,  Claus 

(Psamate,  Phil.),  Aspediscus,  Norman,  Peltidium,  Phil.  {Oniscidmm^ 

Claus).  Jeg  har  ved  disse  Undersøgelser  fundet,  at  disse  Slægter 

stemme  meget  overens,  ved  at  de  nedre  Føleres  Bisvøbe  er  stor, 
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fæstet  til  Følerens  forlængede  første  Led,  ved  at  Kindbakker- 

nes  Palpe  er  meget  stærkt  udviklet,  dog  mindre  hos  PeUidium 

end  hos  de  øvrige  nævnte  Slægter,  ved  det  andet  Par  Kjæbefød- 

ders  svage  Bygning  samt  endelig  ved  det  forlængede  smale,  femte 

Fodpar. 

Til  de  denne  Familie  tilhørende  Slægter  og  Arter,  som  jeg 

har  fundet  ved  Norges  Kyst  ,  kan  ogsaa  tilføies  PelUdium  pkr- 

pureum,  Philippi  (Oniscidmm  armatum,  Claus),  der  af  G.  0.  Sars 
er  fundet  ved  Christianssund, 

Fjerde  Underfamilie. 

M  e  t  i  n  a  e. 

Fra  de  til  Familien  Harpactidae  henhørende  Slægter  afviger 

den  af  Philippi  opstillede  Slægt  Metts  meget,  især  i  Følernes  og 

Munddelenes  Bygning,  medens  den  i  den  ydre  Legemsform  stem- 
mer mere  overens  med  disse  Slægter  end  med  dem,  der  høre  til 

nogen  anden  Familie.  Jeg  har  derfor  stillet  den  til  Harpactidae, 

men,  for  at  skille  den  fra  de  andre  Slægter,  i  en  egen  Underfamilie, 

Metinae.  Eiendommelig  for  denne  og  ganske  afvigende  fra  de 

andre  fritlevende  Copepoder  er  Bygningen  af  de  øvre  Følere,  der 

besidde  en  eiendommelig  leddet  Bigren,  som  er  fæstet  til  det  tredie 

Led  af  Hovedgrenen.  De  nedre  Følere  ligne  dem  hos  de  andre  Har- 

pacticus-Slsegt&r,  men  ere  meget  stærkere  uddannede  til  Griberedska- 
ber  og  væbnede  med  Gribeklør,  end  det  er  Tilfældet  hos  disse.  Det 

første  Fodpar  er  ogsaa  uddannet  til  Griberedskab,  dog  er  dette  ikke 

meget  stærkere  end  hos  mange  andre  Slægter.  Eiendommeligt  for 

Mette  er,  at  det  femte  Fodpar,  der  hos  alle  Harpactidae  er  rudimentært 

og  ligner  ikke  de  foregaaende  Par,  synes  her  aldeles  at  mangle. 

Munddelene  ere  noget  udvidede;  Kindbakken  forlænget,  forsynet 

med  en  liden  Palpe.  Da  den  eneste  Slægt  og  Art,  der  hører  hid, 

Mette  ignca,  er  lidet  kjendt,  tilføier  jeg  her  en  koxt  Beskrivelse 
af  samme. 
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Gen.    Met  is,  Philippi  1843. 

Legemet  er  kort,  tykt,  ovalt,  og  den  første  Legemsring  er  forbun- 
den med  Hovedet.  De  øvre  Følere  ere  korte,  fra  deres  tredie  Led 

udgaar  der  en  længere  treleddet  Hovedgren  og  en  kortere  toleddet 

Bigren,  der  i  Enden  er  forsynet  med  en  lang,  klar  Børste.  De 

nedre  Følere  ere  stærke,  treleddede,  det  tredie  Led  er  væbnet  med 

flere  stærke  Gribeklør;  den  indre  Gren  mangler.  Kindbakkerne 

ere  stærke,  i  Spidsen  indskaaret  i  Tænder;  deres  Palpe  er  liden, 

enleddet.  De  andre  Munddele  vare  utydelige.  Første  Fodpar  er 

meget  stærkt,  med  en  længere  treleddet  ydre  og  en  kortere  to- 

leddet indre  Gren;  begge  ere  i  Spidsen  væbnede  med  Gribeklør. 

De  følgende  tre  Fodpar  ere  uddannede  til  Svømmefødder,  deres 

Grene  ere  treleddede,  den  indre  er  noget  kortere  end  den  ydre. 

Det  femte  Fodpar  synes  at  mangle. 

Metis  ignia,  Philippi  1843. 

De  øvre  Føleres  andet  Led  gaar  ud  i  en  lang,  krummet,  tyk 

Torn,  der  er  saa  lang  som  det  tredie  Led.  Det  første  Fodpars  ydre 

Gren  er  næsten  dobbelt  saa  lang  som  den  indre,  dens  tredie  Led  er 

kortere  end  det  andet  og  væbnet  med  fire  lange  Gribebørster,  hvoraf 

den  nederste  er  den  korteste,  men  stærkeste,  den  øvre  den  længste, 

men  tyndeste.  Den  indre  Grens  første  Led  er  neppe  mere  end 

halvt  saa  langt  som  det  andet,  der  i  Spidsen  er  væbnet  med  to  Gribe- 

klør, hvoraf  den  indre  er  den  længste.  Gaffelleddene  ere  lidt  læn- 

gere end  tykke  og  omtrent  saa  lange  som  det  sidste  Haleled.  Den 

indre  længste  Halebørste  er  lidt  kortere  end  Legemet.  Den  ydre 

er  neppe  en  Trediedel  af  den  indres  Længde.  Dyret  er  langt, 

Farven  er  stærk  brunligrød.  Et  Exemplar  blev  fundet  af  G.  0. 
Sars  ved  Christianssund. 



Asaland. 

n. 

Af  C.  A.  Holmboe. 

(Meddeelt  i  Mødet  den  8de  Marts  1872.) 

Jeg  har  i  min  forrige  Afhandling1  godtgjort,  at  der  hos  for- 
skjellige, deels  græske  og  romerske,  deels  chinesiske  Forfattere 

saavel  i  det  2(fet  Aarh.  før  Chr.  F.  som  i  det  2det  og  det  7de 

Aarh.  efter  denne  Epoche,  omtales  et  Folk  As  i  eller  Ans  i  som 

boende  ved  Bredderne  af  Floden  Oxus  (nu  Amu).  altsaa  i  det  Land, 
som  nu  kaldes  Bokhara  eller  Bukhariet. 

Jeg  skal  hertil  føie  et  sildigere  Vidnesbyrd.  I  en  Reisebeskri- 

velse af  Chineseren  Wang-Yen-Té  (der  reiste  i  Aarene  981  til  983 
efter  Chr.)  lieder  det,  at  Oigurernes  Land  strakte  sig  mod  Vest 

lige  til  Asi'ernes  Land. 2  Oigurerne  boede  nemlig  i  Øst  for  Oxus- 
landene. 

Til  de  forhen  citerede  Steder  af  Arrian  og  Jul.  Solinus  Po- 

lyhistor, der  omtale  Jaxartes  under  Navn  af  Tan  a  is,  kan  jeg  føie 

følgende  Sted  af  Jordanus  §  5  (pag.  33  i  Closs's  Udg.) ,  hvor  han 
taler  om  Tanais  som  Europas  Grændse:  „ alter  est  ille,  qui  mon- 

tibus  Chrinnorum  (Nogle  læse:  Chunnorum  d.  e.  Hunnernes)  oriens 

in  Caspium  mare  delabitur." 
At  man  antog,  at  Odins  Hjem  var  at  søge  i  Østerland  i  Nord 

for  Indien,  kan  endvidere  sees  af  Erik  Vidforles  Saga  —  i  Forn- 
aldar  Sogur,  III.  B.  S.  661,  hvor  det  heder:  Erik  j)iænski  (den 

thrønderske) ,  en  Kongesøn,  gjorde  i  Julen  det  høitidelige  Løfte 

(heitstrenging) ,  at  han  skulde  reise  hen  og  finde  Ofiinsakur. 

Han  drog  til  Danmark  og  udvalgte  sig  Følgesvende  (12  ell.  11?). 

1  Vid.-Sehk.  Forhandl.  1858.   S.  Iflg. 

2  „A  1'ouest  le  territoire  va  jusq'au   pays  des  Asi.u    Jøurn   Asiat    IV.  Serie.  T. 
IX.  p.  64. 
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Den  danske  Prinds  Erik  (donski)  valgte  sig  et  lignende  Antal  Led- 

sagere, og  de  droge  afsted  til  Gardarike,  24  sammen,  derfra  til 

Miklagar&s,  hvor  de  toge  Tjeneste  hos  Keiseren  i  tre  Aar.  Her 

erfarede  de,  at  Ooinsakur  maatte  være  det  Land,  som  de  Christne 

kalde  Paradis,  og  at  det  ligger  „austr  eigi  langt  frå  Indialandi." 
De  droge  siden  til  Syrien  (til  Syrlands).  Derfra  toge  de  først  til- 

søes,  siden  deels  tilhest,  deels  tilfods  lige  til  Indien.  Efter  84 

Dages  Vandring  kom  de  til  mørke  Herreder,  og  mange  Dage  der- 
efter  igjennem  Skove  og  over  Fjelde  til  en  Aa,  der  kommer  fra 

Paradis  og  heder  Phison.  Derover  var  „ein  steinbogi"  (Bro),  og 
paa  den  stod  en  stor  Drage  med  opspilet  Gab,  som  truede  dem, 

der  vilde  over.  Erik  Danske  blev  bange  og  vendte  om,  ligesaa  de 

fleste  øvrige;  men  Erik  prænski  tog  draget  Sværd  i  høire  Haand 

og  en  af  Følget  i  venstre  og  gik  lige  ind  i  Dragens  Gab.  De  kom 

da  ind  i  Mørket;  men  deraf  kom  de  ud  og  saae  da  et  skjønt  Land, 

lavt  og  jævnt.  Efter  lang  Vandring  her  saae  de  noget,  som  lignede 

en  Hjelm,  hænge  i  Luften.  De  gik  nærmere  og  saae.  at  det  var 

et  Taarn  uden  Stolper  under,  men  der  stod  en  Stige  op  til  det; 

de  stege  op  og  fandt  der  et  prægtigt  Huus  med  dækket  Bord  og  her- 

lige Retter;  de  spiste  og  dråk  og  lagde  sig  til  at  sove  o.  s.  v.1 

1  Denne  Fortælling  vidner  mærkcligt  nok  om  noget  Kjendskab  til  indiske  Forhold, 
som  man  ikke  skulde  troe  Nordboere  i  Besiddelse  af  i  den  Tidsalder,  hvorom 

her  er  Tale.  Her  berettes  saaledes,  at  de  Reisende,  eftemt  have  passeret  Indiens 

flade  Land,  kom  ind  i  mørke  Skove  og  Fjeldegne,  hvor  de  traf  en  Aa  nled 

Bro  over,  og  paa  don  stod  en  Drage  med  opspilet  Gab.  Her  synes  at  sigtes 
til  Riget  Nepal,  dor  ligger  i  en  bred  og  lang  Fjelddal  paa  den  sydlige.  Side  af 

Himålaja.  Englænderen  Egerton,  som  i  Aaret  1850  —  51  besøgtc  Nepal,  beretter 
i  sin  Journal  of  a  winters  toår  in  India,  Vol.  I.  p.  189,  om  Nepalesemes  Skik 
at  udsmykke  sine  Templer  og  Huse  med  smukt  Træskjærer;irbeide  paa  Tagskjær, 
Kammer  om  Vinduer  og  Dure  m.  m.,  hvori  jævnlig  forekomme  phanUstiske  Dyr. 
Han  siger  saaledes  S.  190:  „We  crossed  a  narrow  bridge  over  the  shallow  but 
widc  river  having  a  gateway  at  each  end  of  the  bridge,  suirounded  by  a  kind 

of  coat  of  arms,  with  serpents  or  dragons  for  supporters."  Om  vi  just  ikke 
tor  paastaae,  at  Saga'en  sigter  til  denne  Bro,  saa  sigtcr  den  dog  nok  til  en 
lignende.  Da  Erik  og  hans  Ledsager  havde  passeret  Broen,  saae  de  længere  hen 

„noget,  som *ligncd«>  en  Hjelm,  hænge  i  Luften."  Dette  Syn  passer  ganske  for- 
trinlig  til  Synet  af  de  gamle  buddhistiske  Reliqviemonumenter ,  kablede  Toper 
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Denne  Beretning,  enten  den  hviler  paa  et  historisk  Grundlag, 

eller  den  er  et  Digt,  viser,  at  man  i  Middelalderen  antog  Odin  at 

være  kommen  fra  Mellemasien. 1 

Med  Forholdene  i  Oxuslandene  stemme  ogsaa  følgende  Yttrin- 

ger  i  Ynglingasagas  2det  Cap.  overeens: 

„Landet  østenfor  Tanaqvisl  i  Asien  kaldtes  As  al  and  eller 

A  s ah  e  im ;  men  Hovedborgen,  som  var  i  Landet,  kaldtes  A  s  g  a  ar  d. 

I  denne  Borg  var  en  Høvding  ved  Navn  Odin,  og  der  var  et  stort 

Offersted.  Det  var  Skik  der,  at  12  Tempelgoder  vare  de  ypperste 

Goder,  som  baade  skulde  raade  for  Offringerne  og  dømme  Mænd 

imellem.  Disse  kaldtes  Diar  eller  Drottner,  og  dem  skulde  alt 

Folket  vise  Tjeneste  og  Lydighed." 
Denne  Skildring  passer  fortrinlig  vel  til  Tilstanden  i  Bukhariet 

i  Oldtiden;  thi  Bukharie  betyder  Tempelland,  af  det  oiguriske 

Bukhar,  som  betyder  Tempel.  Landet  var  nemlig  i  Oldtiden  op- 

fyldt  af  Templer. 2 

Naar  Snorre  nævner  tolv  Tempelgoder  som  de  ypperste  (æztir), 

forudsætter  dette,  at  der  ogsaa  var  andre  underordnede  Goder,  en 

Rangforskjel,  som  ikke  kjendtes  i  Norden,  men  som  passer  fortrinlig 
vel  til  Forholdene  i  det  buddhistiske  Mellemasien. 

(af  Sanskrit:  Stupa),  byggede  i  Kuppelform,  belagte  med  en  blank  poleret  Stucco, 
enkelte  Gange  endog  forgyldte.  De  vare  og  ere  tildeels  endnu  i  sin  forfaldne 
Tilstand  indtil  60  Fod  heie,  ligge  paa  Heide  r  og  have  havt  paa  Toppen  snart  et 
lidet  Spir,  snart  en  parasolformet  Forziring  og  prydedes  derbos  i  Almindelighed 
med  flere  Flag.  En  saadan  i  flere  Miles  Afstand  seet  Kuppel  sammenlignes 
meget  passende  med  en  blank  poleret  Hjelm  med  Knap  eller  Busk  oventil.  At 

de  saae  den  bænge  i  Luften,  passer  ogsaa  i  optisk  Henseende  godt;  thi  Lysre- 
flexen  fra  det  blanke  Monument  maatte  hindre  Øiet  fra  med  det  Samme  at 

opfatte  Billedet  af  den  Heide,  hvorpaa  det  laa. 

1  Didhen  sigter  ogsaa  den  svenske  Konge  Svegders  Reise  for  at  komme  til  God- 
heim,  udviklet  i  Vid.-Selsk.  Forhandl.  1863,  S.  89  flg. 

■  I  en  Anmærkning  til  Relation  du  voyage  de  Khéou  a  1'ouest  de  la  Chine  au 
commencement  du  XIII»"*  siecle,  pai-  Panthier  (Journ.  Asiat.  VI.  Serie,  T.  IX. 
p.  60  —  67)  heder  det:  „la  Petite  Boukharie  était  autfefois  remplie  de  temples 

consaerés  au  culte  de  Bouddha,  qni  y  était  florissant;  d'ou  lui  est  venn  le  nom 
ouigour  de  B  o  u  k  h  a  r,  qui  signifie  temp  le  dans  cette  langue." 
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Blandt  Buddhisterne  udviklede  sig  tidligt  et  geistligt  Hierar- 

chie,  som  i  Tidernes  Løb  vel  har  i  enkelte  Stykker  undergaaet 

Modificationer,  men  dog  fremdeles  har  stor  Magt  og  Myndighed. 

Det  er  ikke  blot  Dalai-Lama  og  Bogdho-Lama  i  Tibet,  som  hai- 
en anerkjendt  høi  Værdighed,  men  efter  dem  komme  i  Rangfølgen 

Kutuehter,  Lama'er  i  flere  Rangrækker,  Gelonger  o.  s.  v.  Medens 
Kalmykernes  Chaner  vare  uafhængige  og  selv  under  en  saa  streng 

Overherre  som  Dschingis-Chan,  valgte  de  selv  sine  Ministerier,  der 

tillige  vare  øverste  Domstole,  men  heri  havde  de  fornemste  Lama'er 
eller  Geistlige  utvivlsom  Ret  til  Sæde  og  vare  derved  de  mest 

uafhængige  Medlemmer  afRaadet.  —  et  Forhold,  som  synes  at  have 

været  det  samme  som  det,  Snorre  angiver  at  have  fundet  Sted  mel- 

lem  Odin  og  Hofgoderne  i  Asgaard. 1 
Ligesom  Jornandes  eller  Jordanus  siger  om  Gotherne:  Gothi 

procerres  suos  anses  id  est  semideos  vocavere.  saaledes  kan  an- 
føres tallige  Exempler  paa.  at  Benævnelser.  som  oprindelig  blot 

brugtes  om  Guderne,  efterhaanden  ere  blevne  anvendte  til  at  be- 

tegne udmærkede  Dødelige. 

Jeg  har  i  den  forrige  Afhandl.  S.  7  paaviist.  hvorledes  det 

indiske  deva,  Gud,  hos  Digtere  betegner  Konge;  og  i  de  nyere 

indiske  Sprog  kaldes  den  første  Minister  deva  ell.  de  van.  Endog 

de  smaa  Høvdinger  i  Orissa  kalde  sig  d  e  v  o  (en  Prukrltform  af 

Sanskrit:  deva).  f.  Ex.  Bhima  devo,  Pitamboro  devo.  Kama  devo 

o.  s.  v. 2 

Jeg  har  i  min  forrige  Afhandl.  ogsaa  anført  det  Sted  afTrogus 

Pompejus,  hvor  denne  nævner  reg  es  Tocharorum  As  i  an  i.  og 

at  Prof.  Chr.  Lassen  derpaa  har  støttet  den  Formodning,  at  Aser 

eller  A  si  aner  snarere  har  været  en  fornem  Slægt,  af  hvilken  To- 

charerne  valgte  sine  Konger,  end  et  Folkeslag.   Idet  jeg  skal  an- 

1  Hos  Pallas,  Samml.  iib.  die  Monyolischen  Volkerschaften,  1.  S.  188,  heder  det : 
., Der  Soongari.xche  Cliuntaidschi  und  die  Tor^otsehen  Chane  wShltcn  sicfa  lmch 

eigner  Willkiihr  einen  Gerichts-Ratli  (Sarga)  aus  ihrcn  Vasallen  un<l  Kdlen, 
in  welchem  die  vornehniste  Låmen  oder  Geistliehen  unhezw eilelfen  Sit/  und 

Stiinme  hatten." 

1   Juttm.  of  thr  R   As.  Society,  XVII.  Part.  1   p.  24.  # 



6f> 

føre  et  Par  Argumenter  til  Støtte  for  F  orm  eningen  om,  at  en  for- 

nem Familie  oprindelig  kaldtes  Aser,  maa  jeg  dog  bemærke,  at 

deri  ikke  ligger  nogen  Grand  til  at  benægte,  at  ogsaa  et  Folke- 
færd  bar  samme  Navn,,  maaskee  just  opkaldt  efter  den  fornemme 

Slægt. 

Prof.  Munch  erklærer  Betydningen  af  Ordet  (Æsir)  Aser  for 

uvis,  men  tilføier:  ,,almindelig  troer  man.  det  er  de  Hellige,  de 

Straalende."  1  Det  er  mig  ikke  bekjendt,  hvem  der  først  harfrem- 
sat  denne  Mening,  og  heller  ikke,  om  der  er  gjort  Forsøg  paa  at 

begrunde  den. 

Ordet  anga  i  Sanskrit  betyder  St  ra  ale  (a  ray  of  light,  sun- 

beame,  splendor  —  Wilson).  I  Oxuslandene  taltes  efter  al  Sand- 

synlighed  i  Oldtiden  et  med  Sanskrit  nærbeslægtet  Sprog,  hvori 

Ord  som  ans  eller  as  maae  antages  at  have  havt  samme  Betydning 

som  anga. 

I  Zendsproget  betyder  ashens,  plur.  a  s  ha,  Hellighed,  Reen- 

hed. 2 

Maaskee  man  ogsaa  tør  sammenligne  følgende  Ord: 

aesar  .  .  .  .  etrusca  lingua  deus  vocatur  —  Sveton,  Octavian. 
c.  95. 

iizol  xtzzl  j-c  tcov  T'jppY)vo)v  —  Hesychius. 

Allerede  det  gamle  Eddadigt  Ahismål  skjelner  mellem  Men- 

nesker og  Aser  paa  den  ene  Side  og  mellem  Aser  og  høiere  Guder 

paa  den  anden  Side.    Det  heder  saaledes  i  Str.  11: 

Jord  heitir  meo  monnum, 

en  me^  åsum  fold, 

kalla  vega  vanir, 

igræn  jotnar, 

ålfar  groandi. 

kalla  aur  uppregin. 

og  Str.  17: 

Sol  heitir  meo  monnum, 

en  siiDna  meft  godum, 

1  Nordmændenes  Gudelære.  S  6. 

2  Zeitschr.  d.  d.  mory.  Ge.selhch.  U.  090. 
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kalla  dvergår  dvalins  leik.. 

eyglo  jotnar, 
ålfar  fagrahvel, 

alskir  åsa  synir. 

Jeg  mener,  at  heraf  fremgaaer,  at  Aserne  betragtedes  som 

høiere  Væsener  end  almindelige  Mennesker,  men  som  ringere  end 
de  hoie  Guder. 

Af  alt  det  Anførte  fremgaaer  med  Sikkerhed,  at  der  i  Oldtiden 

og  langt  ned  i  Middelalderen  i  Oxuslandene  levede  et  Folk.  kaldet 

Aser,  —  og  med  Sandsyiilighed,  at  de  Aser.  som  bragte  den  høiere 

Culturs  Velsignelser  til  Norden,  ere  af  Beundring  og  Taknemme- 

lighed  hævede  til  Halvguders  Rang,  omgivne  af  en  Glorie,  som. 

udsmykket  af  Traditionen,  gjorde  dem  til  himmelske  Guder. 

Opfattelseu  af  Aserne  som  Folk  eller  Kaste  var  i  forrige  Aar- 

hundrede  almindelig  og  fastholdes  af  enkelte  Historikere  ogsaa  i 

det  19de  Aarh. ,  medens  derimod  tiere  nyere  antage.  at  Aserne  i 

Hedenold  stedse  skulle  have  været  betragtede  og  dyrkede  som 

Guder,  men  at  ved  Christendommens  Indførelse  Nordmændene  og 

Islænderne  stræbte  at  give  den  for  deres  Skjaldekunst  saa  vigtige 

Åsalære  en  saadan  Vending,  at  den  uden  Anstod  for  Christendom- 

men  kunde  mindes  og  af  Skjaldene  benyttes. 1 
Denne  Opfattelse,  hvor  sindrig  den  er.  er  dog  kun  en  Gisning, 

fremsat  for  at  udfinde  Aarsagen  til.  at  Aserne  eie  blevne  behand- 
lede som  historiske  Personer. 

Xaar  Snorre  sætter  Odins  Udvandring  i  Forbindelse  med  Ro- 

mernes Krige  i  det  vestlige  Asien,  tor  dette  beroe  paa  en  Misfor- 

staaelse;  tlii  deres  Krige  naaede  aldrig  saa  langt,  at  de  kunde 

forurolige  Beboerne  i  Oxuslandene  eller  bevæge  Xogen  til  Udvan- 
dring derfra.  Derimod  passer  Angivelsen  overmaade  godt.  dersom 

man  antager,  at  han  sigter  til  Alexander  den  Stores  Tog.  Han 

overskred  I>;)r<)]>«imisus  (Hindukusch),  oversvømmede  Oxuslandene 

og  naaede  lige  til  Jaxartes  iden  østlige  Tanais).    Ved  denne  Be- 

1   Suulnlrs   Keyser.    Samledv  AfhandUng€Tt 
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givenhed  toge  store  Skarer  af  Asierne  Flugten  og  deriblandt  for- 

modentlig Odin  ..med  alle  Diar  og  en  stor  Mængde  andre  Folk." 
Men,  vil  man  sige,  Snorre  taler  om  romerske  Høvdinger 

som  de.  der  forvoldte  mange  Menneskers  Flugt  fra  Odins  Hjemland, 

og  Alexander  var  ingen  Romer.  Hertil  svarer  jeg:  han  optræderikke 

destoinindre  i  Historien  som  Romer.  Persiske  og  arabiske  Historie- 

skrivere nævne  ham  jævnlig  Is  ken  der  Rumi,  det  vil  sige:  den 

romerske  Alexander.  De  kalde  nemlig  stedse  det  byzantinske 

eller  øst-romerske  Rige  Rum  og  hver  den,  som  der  hørte  hjemme. 

Rumi  eller  romersk.  Nu  var  det  bekjendt,  at  Alexanders  Hjem- 
stavn var  i  Macedonien,  som  senere  udgjorde  en  Provinds  af  det 

øst-romerske  Rige,  og  man  ansaa  sig  derfor  berettiget  til  at  kalde 

ham  Romer.  Denne  Benævnelse  kan  med  stor  Sandsynlighed  an- 

tages  at  være  bragt  til  det  europæiske  Norden  med  mangen  en  af 

de  talrige  Handelsmænd.  som  i  mange  Menneskealdere,  efterat  Ara- 

berne havde  erobret  Oxuslandene,  bragte  Varer  mellem  disse  Lande 

og  Norden  paa  den  stærkt  benyttede  Handelsvei  gjennem  Rusland. 

De  have  ikke  været  stumme  Overb ringere  af  Varer,  men  de  have 

sikkerligen  ogsaa  bragt  mangt  et  Sagn  med.  og  i  Østerlændernes 

Sagnkreds  indtage  Alexanders  Erobringer  en  fremragende  Plads. 
Er  nu  den  vidtberømte  Erobrer  bleven  kaklet  Romer,  er  det  let 

tænkeligt,  at  man  i  Norden  har  sammenblandet  hans  Tog  med  det 

store  romerske  Riges  fra  andre  Kanter  bekj endte  Krigstog. 

Som  Følge  af  Alexanders  Erobring  blev  det  græsk-bakhtriske 

Kongerige  oprettet  og  stvredes  af  græske  Herskere,  indtil  det  efter 

flere  Generationers  Forløb ,  ved  Slutningen  af  2det  Aarh.  f.  Chr., 

blev  tilbageerobret  af  Naboefolk,  blandt  hvilke  Strabo  nævner  Asier 

og  Trogus  Pompeius  Asia  ni.  rimeligvis  Efterkommere  af  de  Aser, 

som  vare  blevne  fordrevne  af  de  græske  Hærmasser.  og  som  man 

kan  forestille  sig  have  været  saa  meget  mere  ivrige  for  igjen  at 

komme  i  Besiddelse  af  sine  Forfædres  frugtbare  Land. 
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Craniets  Assymetri  hos  Nyctala  tengmalmi,  Gm., 

af  Robert  Collett. 

(Forelagt  det   zoologiske  Selskab  i  London   1871    ved   Prof.  Newton   og  aftrykt  i 

„Proc.  of  the  Zool.  Soc."  for  1871.  p.  739  —  743.) 
(Meddelt  i  Mødet  den  25de  Oktober  1872.) 

(Hermed  1  PlancheJ 

Hos  alle  Arter  af  Familien  Strigidae  danner  øs  squamosum  i 

sin  bagre  Del  en  skarp,  fremspringende,  verticaltstaaende  Benkam 

eller  Lamell,  der  har  sin  største  Bredde  omtrent  lige  bagenfor  Fossa 

f/lenoidaUs,  og  "som  med  en  mere  eller  mindre  tydelig  Indskjæring 
i  Randen  bøjer  sig  nedad  og  halvt  frem  foran  Øreaabningen  og 

saaledes  aabenbart  har  til  Hensigt  at  forstærke  Høresandsen  hos 

denne  Familie. 

Denne  Benkam  viser  sig  hos  det  største  Antal  af  de  europæiske 

Arter  (fortiden  hos  alle  de  uden-europæiske.  hvis  Cranier  for  Tiden 
opbevares  i  Universitetets  zootomiske  Musæum.)  oventil  som  en 

afrundet  Negl.  idet  dens  øvre  Kant  ved  en  tydelig  Indbugtning  er 

adskilt  fra  Benets  øverste  Del,  medens  den  nedad  med  en  temmelig 

sttérk  [ndskjæring  gaar  over  i  Sidedelene  af  os  occipitale. 

Hos  de  to  europæiske  Arter  af  Slægten  (Hus  (0.  vwbgaris^  Flem.. 

og  brachyøtus,  Lin.,)  er  derimod  denne  Benkam  oventil  jevnt  og 

aden  Indbugtning  forenet  med  Benets  øvre  Del,  ligesom  den  nedad 

fortsætter  sig  uden  Indskjæring  i  Randen  indtil  Yderkanterne  af 

os  occipitale;  derved  fremkommer  der  hos  denne  Slægt  en  fortil 

aaben  og  bagtil  lukket  STæg,  der  springer  stærkere  ud  til  Siderne, 

end  hos  nogen  af  de  øvrige  Arter.  Sees  Cranierne  forfra,  vise  og- 
saa  Benkammene  sig  hos  disse  to  Arter  sardeles  tydeligt,  medens 

de  hos  de  øvrige  ere  mosten  fnldkominen  skjulte  bag proc.  orbitalis 

posterior;  og  da  do  tillige  strække  sig  bagenfor  og  bflfje  sig  halvt 
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fremad  over  Øreaabningen,  hvorved  de  blive  særdeles  skikkede  til 

at  kaste  Lydbølgerne  tilbage  og  føre  dem  videre  ind  paa  Tromme- 

hinden.  ligger  det  nær  at  antage,  at  Høresandsen  hos  Slægten 

Otus  er  stærkere  udviklet,  end  hos  de  fleste  øvrige  Slægter  af 
denne  Familie. 

I  en  endnu  højere  Grad  turde  dette  gjælde  hos  Ny  dala  teng- 

malmi,  Gmel..  hvor  os  squamosum  baade  er  særdeles  stærkt  ud- 
viklet og  har  samtidig  faaet  en  ejendommelig  og  højst  mærkelig 

abnorm  Dannelse,  der  har  meddelt  sig  til  flere  af  de  tilstødende 

Ben,  fornemmelig  os  aU&phenoides,  os  frontale  og  os  parietale. 

Hos  N.  tengvnalmi  er  den  Benkain,  som  os  squamosum  skyder 

frem  bagenfor  Øreaabningen,  betydeligt  mere  fremspringende,  end 

hos  alle  de  øvrige  Arter;  dette  skylder  den  fornemmelig  en 

lang  og  tungeformig  Proces,  som  udspringer  omtrent  paa  Midten 

af  Benkammens  Yderrand,  og  som  bøjer  sig  frem  udenom  Øreaab- 

ningen, hvorved  det  hele  os  squamosum  hos  denne  Art  danner  en 

større  og  dybere  ydre  Ørehulning,  end  hos  nogen  af  de  øvrige  Arter 

af  denne  Familie,  hvis  ( ranier  jeg  har  havt  Lejlighed  til  at  nndersøge. 

Med  Hensyn  til  Benkammens  Forbindelse  oventil  med  d-en  ovre 
Del  af  os  squamosum  slutter  X  tengmahni  sig  nærmest  til.  hvad 

der  tinder  Sted  Ims  Slægten  Otus,  idet  denne  Forbindelse  foregaar 

jevnt  og  uden  Indbugtning. 

Men  samtidig  optræder  hos  hele  os  squamosum  en  højst  mær- 
kelig Assymetri.  der  synes  at  være  fuldkommen  eonstant.  idet  jeg 

efterhaanden,  fra  1869  af,  da  jeg  først  blev  opmærksom  derpaa,  har 

havt  Anledning  til  at  undersøge  omtr.  20  Cranier  af  denne  Art, 

der  alle  have  været  overensstemmende  indtil  den  mindste  Detail. 

Men  da  jeg  hidtil  blot  har  havt  til  min  Undersøgelse  Cranierne  af 

fuldt  udvoxede  Individer,  ser  jeg  mig  ikke  istand  til  fyldestgj ørende 

at  beskrive  den  sande  Natur  og  Udstrækningen  af  denne  Assymetri, 

eller  dens  Indvirkning  paa  de  øvrige  tilstødende  Ben.  Hertil  ud- 

f ordres  Præparater  af  ganske  unge  Individer;  en  Undersøgelse  af 

et  udstoppet,  i  Universitets-Musæet  opbevaret  yngre  og  endnu  ikke 

fuldt  udfarvet  Individ  ledede  til  intet,  da  Craniet  paa  Grund  af  Indivi- 

dets unge  Alder  var  fuldkommen  molesteret.    Jeg  skal  derfor  paa 
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flette  Sted  indskrænke  mig  til  kortelig  at  paavise  de  mest  iojne- 

faldende  Phænomener,  som  denne  Assymetri,  der  uden  Tvivl  har 

sit  Udspring  fra  og  sin  fornemste  Udstrækning  i  os  squamosum, 

frembyder  under  Betragtningen  af  Craniets  Ydre. 

Paa  den  højre  Side  (Fig.  3)  udspringer  Benkammen  ovenfor  og  langt 

bagenfor  den  øvre  Hand  af  os  alisphenoides,  medens  den  paa  den  ven- 

stre Side  (Fig.  4)  støtter  sig  umiddelbart  til  det  sidstnævnte  Bens  for- 

reste Rand  og  noget  nedenfor  dettes  øvre  Del.  Og  da  Benkammen 

paa  begge  Sider  nedentil  slutter  sig  tilsyneladende  normalt  til  os 

occipitale,  faar  den  paa  den  højre  Side  en  betydelig  større  Udstræk- 

ning (Højden  er  her  20mm),  end  paa  den  venstre,  (hvor  Højden  blot 

er  15mm). 
Paa  den  højre  Side,  hvor  Benkammen  er  rykket  længst  tilbage. 

paa  samme  Tid,  som  den  her  har  sin  største  Udstrækning.  udsprin- 

ger den  oventil  tilsyneladende  bagenfor  det  Punkt,  hvori  den  frem- 

skydende  Spidse  af  os  parietale  støder  sammen  med  den  øverste 

Rand  af  os  squamosum,  idet  der  mellem  Benkammens  Begyndelses- 

punkt  og  den  forreste  Rand  af  det  øvrige  os  squamoswm  (det  Punkt, 

hvori  dette  Ben  berører  den  bagre  Rand  af  os  alisphenoides,)  er  en 

forholdsvis  betydelig  Afstand  (6— 8mm),  hvilket  intet  tilsvarende  har 
hos  noget  andet  af  mig  undersøgt  Cranium  og  heller  ikke  tinder 

Sted  paa  venstre  Side.  Ikkedestomindre  synes  det  højre  o.s  sa/ia- 
mosum  hos  denne  Art  at  være  mindre  abnormt  dannet  end  det 

andet.  Paa  den  venstre  Side  udspringer  Benkammen  oventil  umid- 

delbart i  det  Punkt,  hvori  os  squamosum  støder  sammen  med  os 

parietale,  os  frontale  og  den  bagre  Rand  af  os  alisphenoides,  og 

støtter  sig  til  den  øvre  (men  ikke  øverste)  Ende  af  proc.  orbitalis 

posterior. 

Endskjønt  denne  Benkam  i  sin  øverste  Ende  er  tilvoxet  det 

øvrige  os  squamosum  paa  en  paa  begge  Sider  højst  forskjellig  Maade, 

er  dens  nederste  Del  tilsyneladende  symmetrisk  og  gaar  paa  begge 

Sider  normalt  over  i  Lateraldelen  af  <i»lt  vistnok  faldkommen  nor- 

male os  occipitale. 

Hos  de  fleste  europaMskc  Arter  ;it'  Familien  St  riff  idar  træder 
Yderrnnden  af  denne  Benkam  med  en  tydélig  tndskjæring  tilbage 
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nedad  mod  05  ocdpiiale;  alene  hos  de  to  Arter  af  Slægten  Otus 

viser  Randen  sig  næsten  hel  og  uden  Spor  af  Udskjæring.  Men 

hos  N.  tengmaftm  fremtræder,  som  vi  allerede  have  antydet,  midt 

paa  Benkammens  Yderrand  en  ejendommelig  og  betydelig  udviklet 

Proces,  der  strækker  sig  frem  helt  foran  Øreaabningen,  idet  den 

bøjer  sig  nedad  og  sluttelig  indad  mod  os  quadratum,  hvis  Rande 

den  næsten  berører,  men  paa  hver  Side  paa  et  nlige  Sted. 

Denne  Proces  eller  Udvidelse  paa  Benkammens  Yderrand  (Fig.  6) 

har  paa  begge  Sider  omtrent  den  samme  Bygning,  skjønt  ogsaa  den 

har  Udseende  af  at  være  assymetrisk.  Denne  tilsyneladende  Assy- 

metri  har  dog  sin  Grund  alene  deri,  at  Processen  paa  venstre  Side, 

hvor  Benkammen  er  kortest,  strækker  sig  betydeligt  længere  nedad, 

end  paa  den  modsatte  Side,  da  nemlig  begge  Processer  ndspringe 

omtrent  i  lige  Afstand  fra  den  øvre  Ende  af  Benkammen  og  begge 

have  omtrent  den  samme  Udstræknmg  og  Bøjning.  Den  tilsynela- 

dende Assymetri  hos  Processen  har  saaledes  ikke  sin  Grund  i  dens 

egen  Bygning,  men  i  Benkammens. 

[kkedestomindre  tilkjendegiver  den  hele  assymetriske  Strttctur 

af  os  squamomm  sig  i  det  Ydre  fornemmelig  ved  de  2  Processers 

nlige  Stilling.  Gledens  den  højre  Proces  bøjer  sig  fremad,  nedad, 

og  tilsidst  indad  ovenom  os  juguhre  og  berører  med  sin  afrundede 

Kndespids  den  nederste  og  ydre  Rand  af  procesms  orbitalis  />ost<>- 
rior.  naar  den  paa  venstre  Side.  hvor  Benkammen  er  forkortet, 

helt  nedenom  os  juguhre,  udvider  sig  i  sin  nederste  afrundede 

Kndespids  til  en  aflang  condyhts .  der  passer  ind  i  og  articulerer 

svagt,  men  tydeligt,  med  en  tilsvarende  Flade  paa  os  coronoideum 

max.  'niferioris,  (sammen  med  os  jugulare,  men,  som  det  synes,  neppe 
berørende  os  quadratum).  Maæilla  inferior  kommer  paa 
denne  Maade  i  umiddelbar  Be  rør  el  se  med  Craniet 

selv,  nemlig  med  os  squamosum  (Fig.  4). 

Hvad  de  øvrige  Dele  af  os  squamosum  angaar.  kan  det  nævnes. 

at  pr  or.  sygomaticus  kun  er  yderst  svagt  udviklet.  Proc.  orbitalis 

posterior  synes  hos  denne  Art  (hvad  der  ogsaa  viser  sig  at  være  Tilfæl- 

det  hos  unge  Cranier  af  Syrnium  aluco)  at  være  dannet  udelukkende  af 

os  alisphenoides;  som  hos  alle  Strigidae  er  denne  sanvleles  stærkt 
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udviklet  og  udgjør  en  væsentlig  Del  af  den  ydre  Sidevæg  af  orlnto, 

idet  den  som  en  fiadtrykt  og  nedtil  spidst  udløbende  Negl  bøjer 

sig  frem  foran  os  qttadratum,  ilden  dog.  som  hos  Strix  flammea. 

at  naa  ned  til  os  jugulare. 

Det  ligger  nær  at  antage,  at  den  ovenfor  paapegede  Assymetri 

ikke  udelnkkende  er  indskrænket  til  den  enkelte  Art  N>  tengmalmi, 

men  at  den  ogsaa  vil  vise  sig  at  være  tilstede  hos  den  nordame- 
rikanske og  særdeles  nærbeslægtede  N.  richardsonii.  Bp.,  en 

Form,  om  hvis  Artsberettigelse  der  dog  kunde  opkastes  Tvivl. 

Efterat  de  ovenstaaende  Bemærkninger  vare  nedskrevne  og  ned- 

sendte til  Forelæggelse  for  det  zoologiske  Selskab  i  London,  fandtes 

i  det  netop  ankomne  Hefte  af  „Proceedings  of  the  academy  of  na- 

tural  sciences  of  Philadelphia"  for  1870,  p.  73.  en  kort  Notits  af 
Mr.  Hale  Streets,  hvori  oplyses,  at  der  i  Academiets  Samling  tindes  to 

assymetriske  Cranier  af  en  Ugle,  som  Forf.  antager  er  N.  acadica, 

Gmel. :  disse  Cranier  synes,  efter  den  korte  Beskrivelse,  at  neivise 

ganske  den  samme  Særegenhed  i  sin  Bygning,  som  N.  tengmalmi 

Det  ei-  tænkeligt.  at  denne  mærkelige  Craniedannelse  ikke  er  eien- 
dommelig for  N.  tewgmahm  og  dens  transatlantiske  Frænde.  men 

at  den  i  Fremtiden  vil  vise  sig  at  tilhøre  alle  Arter  af  Slægten 

Xyctdh.  Men  saalænge,  indtil  dette  er  bragt  paa  det  Rene,  er  der 

Grund  til  at  antage,  at  de  af  Mr.  Streets  nævnte  og  som  iVr.  aca- 
dica anseede  Cranier  snarere  have  tilhørt  N.  rickardsmn. 



Bidrag  til  Kundskaben  om  Dyrelivet  paa 

vore  Havbanker. 

Af  (j.  0.  Sars. 

(Foredraget  i  Mødet  den  9de  Februar  1872.) 

I  den  forløbne  Sommer  (1871)  havde  jeg  ved  Siden  af  mine 

mere  i  det  praktiske  gaaende  Undersøgelser  af  Bank-Fiskerieme 

ogsaa  Anledning  til  at  forskaffe  mig  lidt  Kjendskab  til  den  inver- 

tebrerede  Fauna  paa  de  mærkelige  langt  nd  i  det  aabne  Hav  nden- 

for  Søndmøre  beliggende  Fiskebanker,  Sto  r  eggen  kaldet.  Des- 
værre  var  min  Udrustning  langtfra  beregnet  for  en  systematisk 

Undersøgelse  af  Havbunden  i  denne  betydelige  Afstand  fra"  Land 
(10 — 12  Mil),  da  jeg  kun  havde  til  min  Raadighed  en  liden  Fiske- 
skøite  med  4  Mauds  Besætning:  og  hertil  kom  endnn.  at  Veiret 

uheldigvis  just  i  den  Tid.  da  jeg  anstillede  mine  Undersøgelser.  var 

yderst  uroligt  og  stormende,  saa  at  mine  4  Mand  i  Regelen  havde 

nok  at  bestille  med  at  passe  Seil  og  Ror.  Mine  Iagttagelser  ind- 
skrænke  sig  derfor  kun  til  nogle  faa  Kast  med  en  let  Bundskrabe 

og  med  en  til  et  tungt  Lod  fæstet  Svabbert  (Englændernes  ..hem- 

pen, tangles"),  hvilken  sidste  Indretning  jeg  fandt  særdeles  hen- 
sigtsmæssig  til  Indfangning  af  forskjellige  Echinodermer. 

Storeggen  har  allerede  tidligere  leilighedsvis  været  undersøgt 

i  zoologisk  Henseende,  nemlig  for  mange  Aar  siden  først  af  Pro- 
fessor H.  Rasch,  som  i  Forhandlingerne  ved  de  Skandinaviske 

Naturforskeres  4de  Møde  i  Christiania  1844  herom  har  leveret  en 

kortfattet,  men  særdeles  interessant  og  tiltrækkende  Fremstilling; 

nylig  ogsaa  af  den  Svenske  Fiskeriintendant  von  Yhlen.  Nogen 

mere  i  Detaillerne  gaaende  Beretning  om  Dyrelivet  paa  disse  Ban- 

ker har  imidlertid  ikke  været  bekjendtgjort.  Da  Faunaen  her  frem- 

byder i  mange  Henseender  en  ganske  særlig  Interesse,  har  jeg  der- 
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for  troel  her  at  burde  bekjendtgjøre  Resultatérae  af  mine  Undersø- 

gelser,  omend  disse  endnu  som  antydet  kun  ere  lidet  fuldstændige. 

Som  bekjendt  ftndes  langs  vor  hele  Vest-  og  Nordkyst  i  en 

vis  Afstand  fra  Land  en  Række  Banker,  der  gaa  under  Benævnel- 

sen  Havbroen,  og  som  ere  blevne  navnkundige  som  ypperlige  Fi- 

skepladse  for  adskillige  større  torskartede  Fiske.  Denne  saakaldte 

Havbro  danner  i  Granden  den  yderste  Rand  af  det  vidtstrakte  Pla- 

teau  eller  Basis,  hvorpaa  vort  Land  hviler,  og  er  ligesom  Kysten 

paa  mangfoldig  Vis  indskaaren  og  bugtet  samt  ofte  afbrudt  ved 

indstikkende  Dybrender.  Efterat  Bunden  fra  Kysten  af  har  hældet 

mere  eller  mindre  jevnt  nedad,  hæver  den  sig  gjerne  her  noget. 

dannende  en  saakaldt  Eg,  med  haard  stenet  Bund,  der  udad  skraa- 
ner  temmelig  brat  ned  mod  det  egentlige  store  Havdyb.  Det  er 

egentlig  paa  denne  ydre  Skraaning,  hvor  de  bedste  Fiskepladse 

findes,  og  den  invertebrerede  Fauna  synes  ogsaa  her  fortrinsvis  at 

udvikle  en  overordentlig  rig  Fylde.  Udenfor  Søndmøre  og  Roms- 

dalens'  Kyster  ligger  denne  Eg  i  en  særdeles  betydelig  Afstand  fra 
Land,  nemlig  indtil  10 — 12  Mil,  og  har  allerede  fra  de  ældste  Tider 

været  bekjendt  for  sin  Rigdom  paa  Fisk.  Det  er  dette  Strøg  af 

llavbunden,  som  specielt  gaar  under  Benævnelsen  Storeggen,  og  som 

jeg  i  Sommer  havde  Anledning  til  at  undersøge. 

Naar  man  reiser  ud  fra  Aalesund  lige  i  Vest.  sænker  Bunden 

sig  udenfor  de  yderste  Holmer  lidt  efter  lidt  til  omkring  60  Favne, 

og  denne  Dybde  holder  sig  da  i  milevide  Strækninger  oæsteii  (Mis. 

naar  undtages  enkelte  tværgaaende.  men  lidet  udstrakte  Dybrender, 

hvor  Dybden  gaar  ned  til  100  Favne  (Storedybet).  I  en  Afstand  af 

7— 8  Mil  fra  Kysten  er  Dybden  endnu  ingensteds  over  100  Favne; 

men  efter  at  Bunden  deretter  paa  den  egentlige  Eg  har  hævet  sig 

noget.  indtil  omkring  so  Favne,  hadder  deri  pludselig  temmelig  brat 

nedad  mod  det  store  Atlanterhavdyb.  saa  at  Dybden  i  en  forholds- 

vis ringe  Afstand  fra  Eggen  gaar  op  til  $00 — 400  Favne. 

Bunden  bestaar  paa  saagodtsom  den  hele  Strækning  fra  Kysten 

til  Eggen,  naar  undtages  enkelte  isolerede.  som  en  Fortsættelsé  af 

de  store  Kjorde  udstikkende.  Render,  f.  Ex.  Breisundsdybet,  hvor 

Lerbund  optræder,  væsentlig  af  meget  fin  lysebrunlig  Sand,  saa  fin. 
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at  den  ved  at  siktes  i  en  fin  Metaltraadsigt  næsten  ganske  udskil- 

les,  kun  ladende  fcilbage  riogle  faa  mindre  Smaastene  og  Skjælfrag- 

nienter.  Dyrelivet  synes  her.  ialfald  efter  de  af  mig  her  leiligheds- 

vis  anstillede  Undersøgelser.  at  være  temmelig  fattigt.  naar  undtages 

enkelte  Punkter,  hvor  Bunden  hæver  sig  noget  til  isolerede  og  med 

noget  grovere  Materiale  bedækkede  Knauser,  hvor  visse  Dyreformer 

optræde  i  særdeles  betydelig  Mængde.  Disse  Knauser  eller  Grun- 
der, hvoraf  jeg  traf  en  omtrent  midtveis  mellem  Land  og  Eggen 

paa  det  saakaldte  Mebotten,  ere  ogsaa  særdeles  fiskerige.  hvil- 

ket jeg  ved  direkte  Forsøg  fik  godtgjort,  da  her  i  meget  kort 

Tid  haledes  op  et  betydeligt  Antal  af  stor  Torsk  og  Lange,  alle 

med  Maven  fuldproppet  af  de  forskjelligartede  her  levende  inver- 

tebrerede  Dyr.  Paa  selve  Eggen  antager  igjen  Bunden  en  forskjel- 
lig Character.  Den  bestaar  her.  saaledes  som  allerede  Prof.  Rasch 

har  anført,  af  et  mere  eller  mindre  tykt  Lag  af  som  oftest  mindre 

Stene  med  afslidte  Kanter  og  mere  eller  mindre  fladtrykt  skive- 
dannet  Form.  Endnu  mere  characteristik  var  denne  Beskalfenhed 

af  Bunden  paa  Eggen  længere  Nord  paa  omtr.  lige  i  Vest  for  Hu- 
stadvigen.  hvor  Bundskraben  kom  op  lige  til  Mundingen  fvldt  med 

sniaa  afrundede  og  afslibede  Stene.  hvis  Lighed  med  de  af  Bølge- 

bevægelsen  idelig  rullede  og  derved  tilglattede  Kjærestene  var  i 

hoieste  Grad  paafaldende.  Udenfor  Eggen  skraaner  Bunden  som 

anført  med  et  temmelig  brat  Afhæld  nedad  mod  det  store  Atlan- 

terhavdyb,  og  endnu  længe  før  man  har  naaet  dette,  optræder  et 

tykt  Lag  af  blød  Ler,  hvori  imidlertid  tindes  indleiet  større  Rulle- 

stene med  overalt  glatte  og  afslibede  Kanter. 

Det  ligger  nær  her  at  opkaste  det  Sporgsmaal.  hvorledes  man 

skal  kunne  forklare  sig  denne  eiendommelige  Beskaffenhed  af  Bun- 

den ud  paa  Storeggen.  Havde  denne  ligget  i  Nærheden  af  Land. 

var  Forklaringen  ganske  simpel  og  lige  til.  Vi  havde  da  for  os  en 
undersøisk  Moræne  fra  den  Tid  da  Isbræerne  overalt  bedækkede 

vort  Land  og  skjød  sig  ned  til  Havet.  /Men  i  en  Afstand  fra  Ky- 

sten af  10— 12  Mil  har  man  Vanskelighed  ved  at  tænke  sig  dette 

muligt.  hvilken  Mægtighed  man  end  vilde  tillægge  Isbræerne.  Vist- 

nok  kunde  det  tænkes  muligt,  at  Rullestene  og  Grus  med  flydende 
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Isstykker  kunde  blive  praktiserede  i  hengere  Afstand  fra  Land  ud 

i  Havet;  men  hvorledes  forklare  da  deres  Ophobning  netop  paa  en 

enkelt  Plads  (Eggen)  og  ikke  paa  den  mellemliggende  StrækningV 

Dette  er  nu  et  Spørgsmaal  for  Geologerne.  Jeg  vil  dog  ikke  til- 

bakeholde min  personlige  Anskuelse  af  Sagen,  som  jeg  tildels  ogsaa 

finder  støttet  ved  zoologiske  Kjendsgjerninger.  Meget  synes  mig 

nemlig  at  tyde  hen  paa,  at  hele  det  udstrakte  Plateau  mellem  Ky- 

sten og  Eggen  engang  har  været  hævet  over  Havet,  saa  at  Eggen 

da  udgjorde  Norges  Kyststrækning  og  har  derpaa  lidt  efter  lidt 

sænket  sig  indtil  dets  nuværende  Dybde.  Der  var  i  saa  Tilfælde 

i  Virkeligheden  intet  i  Veien  for  at  betragte  Storeggen  som  en 

Endemoræne ; 1  men  denne  var  da,  vel  at  mærke,  allerede  dannet, 
længe  før  Kystlinien  havde  erholdt  sit  nuværende  Udseende.  Den 

mærkelige  Ophobning  paa  Eggen  i  en  Dybde  af  80 — 100  Favne  af 

sniaa  tilrundede  og  glatte  Stene,  hvis  paafaldende  Lighed  med 

Fjærestene  er  saa  iøinefaldende.  vikle  da  i  Virkeligheden  være 

Mærker  efter  en  gammel  for  Bølgebevægelsen  udsat  Strand,  og  det 

hele  undersøiske  Plateau  mellem  den  nuværende  Kyst  og  stnreggen 
Vilde  da  nærmest  have  havt  det  Udseende,  som  Jæderen  nu  viser. 

Flere  Naturforhold,  f.  Ex.  Formationen  af  den  nuværende  Skjær- 

gaard,  de  lange  parallelt  med  Kysten  løbende  og  ofte  i  betydelig 

Afstand  fra  samme  liggende  Øer  og  udstrakte  Grunde  (f.  Ex.  Fo- 

senøerne),  der  har  Udseendet  af  en  undergå  a  et  sammenhængende 

Landstrækning,  de  ofte  skarpt  begrændsede  og  i  betydelig  Afstand 

fra  Land  fra  Fjorddybene  ud  i  Havet  gaaende  Dybrender,  Marker 

efter  Isens  Skuring  paa  de  yderste  Holmer  (f.  Ex.  Grip),  synes 

ogsaa  at  tyde  paa.  at  hele  denne  Strækning  engang  har  været  hævet 

over  Havet.  At  gaa  nærmere  ind  herpaa  ligger  imidlertid  udenfor 

min  Conipetenee  som  Zoolog,  og  jeg  skal  derfor  blot  her  endnu 

1  I  et  al"  «lo  sidste  Hefter  af  „Poggen(lorff's  Annalen  der  Physik  und  Chemie" 
findes  indlort  en  særdeles  interessant  Afhandling:  rDic  glneiale  Bild  ung  der 

Fjorde  und  Alpenseen  in  Norwegen"  af  en  af  vorc  yngre  Geologer.  Hr.  Ama- 
nuensis Amund  Helland,  hvori  ligeledes  yttres  den  Anskuelse,  at  vore  Havban- 

ker,  selv  de  længst  ud  i  Havet  liggende,  som  Storeggen.  ere  af  glaeial  Oprin- 
delse  og  at  betragte  som  gamle  Moræner. 
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anføre  en  zoologisk  Kjendsgjerning,  som  synes  evident  at  tale  i 

Faveur  af  en  tidligere  betydelig  Hævning  af  Bunden.  Omtrent 

midtveis  imellem  Aalesund  og  Storeggen,  altsaa  endnu  i  4  å  5  Mils 

Afstand  fra  Kysten,  paa  det  saakaldte  Mebotten,  fik  jeg  op  i  Bund- 

skraben  fra  en  Dybde  af  omtrent  50  Favne  talrige  døde  Skaller  af 

Mva  tnmcata,  Saxicava  rugosa  og  Venus  casina,  alle  utvivlsomme 

littorale  Dyr.  der  fordetmeste  kun  leve  i  Fjæren  ved  Lavvandsmær- 

ket.  Ja,  hvad  der  er  endnu  mærkeligere,  den  nulevende  Fauna 

paa  selve  Storeggen  viser,  som  af  det  følgende  vil  sees,  i  enkelte 

Henseender  en  mærkværdig  littoral  Character,  idet  der  blandt  de 

her  forekommende  Sødyr  er  adskillige,  der  enten  ere  saadanne. 

som  ellers  væsentlig  kun  lindes  paa  ringe  Dyb  nær  ved  Stranden, 

eller  som  dog  vise  en  stor  Lighed  med  saadanne  littorale  Dyr  og 

derfor,  om  de  end  nu  maa  ansees  som  egne  Arter,  dog  maaske 

egentlig  ere  at  betragte  som  oprindelig  nedstammende  fra  disse. 

Af  Dyrearter,  som  baade  ved  sin  talrige  Forekomst,  kraftige  Udvik- 

ling  og  Sjeldenhed  paa  andre  Steder  kan  betragtes  som  Character- 
former  for  Storeggen,  maa  fremhæves:  af  Mollusker  den  store  og 

smukke  Tcrehratula  scptata,  Philippi;  af  Echinodermer:  Oidaris  pa- 

pillata,  Leske,  Eckinus  rarispinus,  n.,  og  Ophiocoma  Raschii,  n. ;  af 

Coraller:  Allopora  norvegica,  Gunnerus.  Væsentlig  characteristisk 

for  det  udenfor  liggende  Havdyb  ere  2  Ophiurider.  hvoraf  den  ene, 

Ophiaetis  abyssicola,  M.  Sars,  tidligere  kun  var  iagttagetiet  eneste 

Exemplar,  den  anden,  Opliiaregma  abyssorum,  G.  0.  Sars,  danner 

Typen  for  en  ny  Slægt  og  Art. 

Mærkelig  er  den  store  Kigdom  af  Echinodermer  paa  Storeggen 

og  navnlig  af  visse  Arter  Echinider,  som  her  vistnok  maa  formelig 

bedække  Bunden,  da  den  til  Loddet  fæstede  Svabbert  efter  kun  en 

ganske  kort  Tid  at  være  bleven  slæbt  efter  Fartøiet  kom  hver  Gang 

op  saa  belæsset  af  disse  Dyr,  at  den  frembød  et  høist  eiendomme- 

ligt  og  broget  Syn.  Dybt  indviklet  imellem  Traadene  sad  pragt- 

fulde  Exemplarer  af  Oidaris  pajiilbita.  hvis  lange  Pigge  stak  frem 

overalt:  derimellem  igjen  den  smukke  og  i  mange  Couleurer  vexlende 

Echinus  rarispmus:  foruden  en  aldeles  utrolig  Mængde  af  Ediimis 

nprvegicus:  imellem  disse  igjen  med  de  lange  piggede  Arme  slyn- 
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gede  ind  mellem  Svabbertens  Traade  den  pragtfuldt  purpurfarvede 

Ophiocoma  Rasckii.  Svabberten,  dette  simple  og  enkle  Apparat, 

gav,  som  man  ser,  her  et  aldeles  uventet  rigt  Udbytte,  hvorved  dog 

er  at  mærke,  at  kun  et  meget  begrændset  Antal  Dyreformer  paa 

denne  Maade  kunde  ventes  erholdte.  Det  var  derfor  meget  ønske- 

ligt,  om  disse  mærkelige  Banker  endnu  engang  under  gunstigere 

Omstændigheder  kunde  blive  nøiere  undersøgte  vedHjælp  afBund- 

skraben.  som  jeg  desværre  kun  fik  liden  Anledning  til  at  benytte, 

væsentlig  paa  Grund  af  den  rivende  Strøm.  Ogsaa  udenfor  Stor- 

eggen  paa  det  store  Atlanterhavdyb  gav  Svabberten  et  rigt  Udbytte 

af  visse  Echinodermer;  men  disse  viste  her  en  ganske  forskjellig 

Character.  Først  og  fremst  udmærkede  sig  mellem  disse  den  smukke 

Ophiactis  abyssicoh,  hvoraf  jeg  paa  denne  Vis  erholdt  en  hel  Del 

Exemplarer.  dernæst  den  mærkelige  Ophiuride,  jeg  har  benævnt 

Ophiaregma  abyssorum,  og  endelig  en  stor  Mængde  Exemplarer  af 

Antedon  Sarsiij  der  imidlertid  alle  uden  Undtagelse  ved  Berørelsen 

brækkede  sine  Arme  i  Stykker,  saa  at  ikke  et  eneste  Exemplar 
kunde  blive  conserveret. 

Dyrelivet  paa  og  udenfor  Storeggen  maa  isandhed  efter  disse 

af  mig  anstillede  meget  cursoriske  Undersøgelser  frembyde  en  gan- 

ske mærkværdig  Fylde,  og  en  specielt  for  disse  Undersøgelser  be- 
>tciiit  Expedition  med  tilstrækkelig  Udrustning  af  Apparater  vilde 

derfor  vistnok  her  kunne  gjøre  Regning  paa  et  overordentlig  rigt 

videnskabeligt  Udbytte. 

Hvad  Strækningen  mellem  Storeggen  og  Kysten  angaar,  saa 

har  jeg  anstiller  mine  Undersøgelser  her  paa  3  forskjellige  Punkter, 

alle  hørende  til  den  Havstrækning,  der  af  Fiskerne  kaldes  Mebot- 

ten.  og  som  endnu  ligger  i  en  meget  betydelig  Afstand  fra  Land. 

Det  ene  af  disse  Punkter  danner  en  isoleret  Banke  omtrent  midt- 

veis mellem  Kysten  og  Storeggen,  det  andet  Punkt  ligger  betydelig 

Længere  Nord.  omtrent  4  Mil  i  Vest  for  Hustadvigen,  del  3die 

Punkt  ligger  i  Kanten  af  det  saakaldte  Storedyb.  Dyrelivet  viste 

vistnok  ikke  her  den  tuxuriøse Udvikling  som  paa  selve  Storeggen; 

men  da  jeg  paa  alle  disse  :;  Punkter  var  saa  heldig  at  faa  benyttet 

Bundskraben,  er  dog  Antallet   af  de  her  indsamlede  Dyreformer 
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langt  større.  Da  Faunaen  paa  disse  3  Punkter  idethele  viste  en 

meget  overensstemmende  Character,  har  jeg  sammenfattet  de  lier 

anstillede  tndersøgelser  under  ét. 

Jeg  lader  nu  følge  en  Fortegnelse  over  de  af  mig  iagttagne 

invertebrerede  Dyr  fra  4  forskjellige  Lokaliteter,  nemlig:  lj  fra  Hav- 

dybet  udenfor  Storeggen.  2)  og  3)  fra  2  vidt  adskilte  Punkter  af 

selve  Storeggen  og  4)  fra  det  saakaldte  Mebotten  eller  det  store 

undersøiske  Plateau  mellem  Storeggen  og  Land.  I  disse  Forteg- 

nelser ere  de  mest  rharacteristiske  Dyreformer  udmærkede  ved 

Cursivtryk.  Dernæst  lader  jeg  følge  Beraærkninger  over  enkelte  af 

de  her  opregnede  Dyr  samt  Beskrivelser  af  de  for  Videnskaben  nve 
Former. 

1)  Havdyhet  udenfor  Storelgen. 

mo  Favne,  bind  Lcrlrand  med  indblsindede  snorre  Rulles  to  w». 

C rusta  r  ca: 

Bythocaris  simpUcirostris,  G.  0.  Sars. 

Fudorella  truncatula,  Sp.  Bate? 

Paranthura  norvegica,  n.  sp. 

Apseudes  anomalus,  Gr.  0.  Sars. 

Munnopsis  ty  pi  ca.  M.  Sars. 

Eurycope  cornuta,  («.  0.  Sars. 

Jamra  laciniata^  n.  sp. 

Ampelisca,  sp.? 

An  //  ei  i  da  : 

Nychia  globifera,  n.  sp. 

Nephthys  incisa,  Malmgr. 

Paramphinome  pulchella.  M.  Sars. 

Mo  1 1  u  s  c  a  : 

Fnsus  despectus,  L. 

Defrancia  f'ormosa:  Jeftr.  ms. 
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Pleurotoma  Trevelyana,  Turt. 

—  cancellata,  Migh. 

—  tenuicostata,  M.  Sars. 

Cerithiopsis  costulata,  Moller. 

PMline  lima,  Brown. 

Bacrydium  vitreum,  Moller. 

Area  pectunculoides,  Scacchi. 

Yoldia  lucida,  Lov. 

Astarte  sulcata,  Da  Costa. 

Tcrchratida  septata,  Philippi. 

—  caput  serpentis,  L. 

Polyøoa: 

Crisia  éburnea,  L. 

Bicellaria  Alderi,  Busk. 

Cellular  i  a  scabra,  Van  Beneden. 

E chin  o d c r  m a  t a : 

Schizaster  fragilis,  Diib.  &  Kor. 

Ophioglypha  gracilis,  G.  0.  Sars. 

Ophiactis  abyssicola,  M.  Sars. 

Ophiopeltis  borealis,  G.  0.  Sars. 

Ophiacantha  anomala,  G.  0.  Sars. 

Ophiopholis  aculeata,  Mull. 

Ophiaregma  ahyssorum,  n.  gen.  et  sp. 

Antedon  Sarsii,  Dtib.  &  Kor. 

2)  Storeggen. 

80  —  100  Favne,  st.enct  Bu  ml 

Gru  st  a  cc a  : 

Munna  Boeckii,  Kroyer  (ifølge  Prof.  Rasch). 

Janira  maculosa,  Leach. 

Arcturus  longicornis,  Sowerby. 

—  jms/lhis.  D.  sp. 

Verruca  Strdmia,  Muller. 



Ann  ri  ida : 

HermaidoH  hgalimis.  n.  sp. 

Mollusca: 

Anomia  ephippium,  L.  (var.  sqvamula). 

Astarte  sulcata,  Da  Costa. 

Terebratula  septata,  Phil. 

—  caput  serpentis,  L. 

Po  lyzoa: 

Mollia  hyalina,  L. 
Porella  lævis.  Johnst. 

Echin  oder  mat  a: 

Cidaris  papillata,  Leske. 

Echinus  norvegicus,  Diib.  &  Kor. 

—  rarispinus,  n.  sp. 

—  esculentus,  L. 

Toxopneustes  pictus.  Norman. 

Spatangus  Raschii  Lov.  (funden  af  Prof.  Rasch). 

Echinocyamus  angulosus,  Leske. 

Pedicellaster  typicus.  M.  Sars. 

Ophioglypha  ciliata,  Retzius  (funden  at  Prof.  Rasch). 

Ophiothrix  fragilis,  Muller. 

Ophiocoma  Raschii.  n.  sp. 

Ophiacantha  abyssicola.  Gr.  0.  Sars. 

Ophiactis  Ballii,  Thompson  (ifølge  Rasch). 

Ophiopholis  aculeata.  Mull. 

Ophioscolex  purpurea,  Diib.  &  Kor. 

Astrophyton  caput  mcdusæ.  L. 

Co o  len  ter  a  ta : 

Muricea  placomus,  L. 

Allopora  norvegica.  Gunnerus, 
Vidensk.-SeKk.  Forh.  1 « 7 2 , 
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3)  Eggen  ud  tor  Christiansnnd. 

Portsættelse  ai  Storeggen.  100  Favne,  stenet  og  sam 

Crit  st  area  : 

Parerythrops  obesa,  (i.  0.  Sars. 

Mysidopsis  didelphys,  Norman. 

Anceus  maxillaris,  Mont. 

Cirolana  borealis,  Lilljeborg. 

Stegocephalus  Ohristianiensis.  A.  Boeck. 

Anneli  da : 

Euphrosyne  eirrata,  M.  Sars. 

Mo  1 1  u  s  r  a  : 

Fusus  propinqvus,  Alder. 

Trophon  clathratus.  L. 

Pléurotoma  carinata,  Bi  v. 

Trochm  obscurus,  Couth. 

—  uf finis,  Jeffr.  ms. 

Pecten  similis,  Laskey. 

—  aratus,  Gmel..  var. 
Lima  Sarsii,  Lov. 

Terebratuh  septata,  Phil. 

—         caput  serpenris.  L. 

Po  \yz  o  a  : 

Mollia  hyalina,  L. 

Ech  i  W  a  de  r  m  a  tu  : 

Echinus  rarispintis,  n.  sp. 

Ophioscolex  glacialis,  M.  &  T. 

Ophioglypka  robasta,  Ayres. 
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4)  Mebotten. 

50 — GO  Favne,  fin  Sand 

Gr  a  s  t  a  <■  r  a  : 

Hyas  coarctatus,  Leach. 

Pagurus  Bernhardus,  L. 
—  Pridauxii.  Leach. 

—  lævis,  Thompson. 

Munida  rugosa,  Fabr. 

Hippolyte  securifrons.  Norm. 

My  sis  ornata,  G.  0.  Sars. 

Erytkrops  Go'ésii,  G.  0.  Sars. 
—  serrata,  G.  0.  Sars. 

Mysidopsis  didelphys,  Norman. 

Lamprops  rosea,  Norman. 

—  uniplicata,  G.  0.  Sars. 

Oampylaspis  rubicunda,  Lilljeb. 

—  costata,  G.  0.  Sars. 

Ouma  scorpioideSj  Mont. 

Cirolana  Cranchii,  Leach. 

Bopyrus  sqvillarum,  Latr. 

Anonyx  longipes,  Sp.  Bate. 

Nebalia  typhlops,  G.  0.  Sars. 

Scalpellum  vulgare,  Leach. 
Verrnca  Stromia.  Mull. 

Ann  el  i  r/  a  : 

Nychia  cirrosa.  Pallas. 

Nothria  conchylega,  M.  Sars. 

Mollusca: 

Fusus  gracilis,  Da  Costa. 

—  fenestratns.  Turton. 

—  Berniciensis.  King. 
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Fusus  Sarsii,  Jeffr.  ms. 

Buccinum  imdatum,  L.,  vai*.,  zetlandicum. 
Buccinopsis  Dalei,  Sow. 

Columbella  Holbolli,  Moller. 

Trophon  clathratus,  L.,  var.  Gunneri,  Lov. 

—      Barvicensis,  Johnston. 

Nassa  incrassata,  Strom. 

Defrancia  linearis,  Mont. 

—  teres,  Forbes. 

Plmrotoma  elegans,  Moller. 

—       turricula,  Mont. 

Aporrhais  pes  pelecani,  L. 

Trichotropis  borealis,  Brod. 

Natica  Montagui,  Forb. 

Trochus  occidentalis,  Migh. 

—  millegranus,  Phil. 

—  gronlandicus,  Chemn. 

—  obscurus,  Couth. 

Emarginula  fissura,  L. 

Chiton-  cinereus,  L. 

—  Nagélfar,  Loven. 

Cvlichna  alba,  Brown. 

Seaphander  lignarius,  L. 

Philine  angulata,  Jeffr. 

Eolis  (Coryphella)  salmonaeea,  Couth. 

ldalia  <  irrigera,  Phil. 

Doto  crassicomis,  M.  Sars. 

Dentalium  entalis,  L. 

Anomia  ephippium,  L. 

Pecten  septemradiatus,  Miill.,  var. 

—  tigrinus,  Mull. 

Mytilus  phaseolinus,  Phil. 

Area  nodulosa,  Miill. 

Vervas  casina,  L.  (fossil). 

—  ovata.  Penn. 
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Astarte  compressa.  Mont. 

Mactra  elliptica,  Brown. 

Kellia  suborbicularis,  Mont. 

Poromya  granulata,  Nysted. 

Mya  truncata,  L.,  var.  Udevallensis  (fossil). 

Saxicava  norvegica,  Spengler  (fossil?) 

—  rugosa,  L.  (fossil). 

Syndesmya  prismatica,  Mont. 

Terebratula  cranium,  Muller. 

—  caput  serpentis.  L. 

Tu  ni  eat  a: 

Molyula  arenosa,  Alder  &  Hancock. 

Didemnuin  gelatinosum,  M.  Edw. 

Po  ly z oa; 

Crisia  coniuta,  L. 

Tubulipora  serpens.  L. 
Hornera  lichenoides.  L. 

Diastopora  hyalina,  Fl  mg. 

Anarthropora  gracilis,  M.  Sars. 

Celleporaria  ittcråsétifti  Lam. 

Echinoder  mata : 

Echinus  norvegicus.  Dub.  &  Kor. 

Toxopneustes  pictus.  Norman. 

Spatmgus  pwrpureus,  Muller. 

Asterias  rubens,  L. 

Astropecten  Miilleri,  M.  &  T. 

Cribrella  sangvinolenta,  Mull. 

Stichaster  roseus,  Miill. 

Pt  er  ast  er  puhillus,  M.  Sars. 

Ophioglypha  Sarsii,  Lutken. 

—  affinis,  Lutken. 

Ophiothrix  fragilis.  Muller. 



86 

Ophiopholis  aculeata.  Mull. 

Astrophyton  caput  medusæ.  L, 

Antedon  Sarsii,  D.  &  K. 

Coelenter  ata : 

Zoanthus  incrustatus,  Dub.  &  Kor. 

Alcyoniwm  fruticosum,  M.  Sars. 

Muricea  placomus,  L. 

Cyathina  Smithii.  Stokes. 

Allopora  norvegica,  Gunn. 

Plumularia  gracillima.  n.  sp. 

Halecium  halecinum.  L. 

Clytia  Johnstoni,  Alder. 

Myriothela  phrygia,  F  ab  r. 
Tubularia  indivisa.  L. 

Beinærkninger  over  enkelte  af  de  i  de  ovenstaaende  Forteg- 

nelser opførte  Dyreformer. 

Crustacea. 

Hyas  loarctatns,  Leach. 

Fandtes  i  stor  Mængde  i  Maven  af  Torsk,  fanget  paa  Mebotten. 

Ogsaa  i  Bundskraben  erholdtes  et  Par  mindre  Exemplarer  her. 

Pagurus  lævis,  Thompson. 

Meget  almindelig  og  i  usædvanlig  store  Exemplarer  paa  den 

isolerede  Banke  midtveis  mellem  Storeggen  og  Land.  Alle  Exem- 

plarer uden  Undtagelse  havde  indhulet  sig  en  Bolig  i  Kolonier  af 

Zoanthus  incrustatus.  Arten  er  let  kjendelig  fra  vore  øvrige  Pa- 

giner ved  den  eiendommelige  og  constante  Farvetegning  paa  høire 

Chela.  der  viser  paa  hvid  Bund  et  meget  iøinefaldende  smalt  rødt 

ved  Basis  af  Fingrene  i  2  divergerende  Grene  udgaaende  Længde- 

baand,  der  saaledes  næsten  har  Formen  af  et  Kors. 

Bythoca/ris  simpticirostris,  (j.  0.  Sars. 

Af  denne  characteristiske.  tidligere  afmig  kun  i  et  enkelt  Exem- 
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plar  fra  Lofoten  iagttagne  Dybvandscaride  toges  1  Exemplar  paa 

det  store  Havdyb  udenfor  Storeggen.  Exemplaret  stemmede  i  et 

og  alt  overens  med  det  Lofotske. 

Mysis  ornata,  Gr.  0.  Sars. 

En  vidt  udbredt  Art,  som  fandtes  i  meget  betydeligt  Antal  paa 

den  omtalte  isolerede  Banke  paa  Mebotten. 

Erythrops  GroHsii,      0.  Sars. 

Ligeledes  i  ganske  enorme  Mængder  sammen  med  foregaaende. 

Eudorella  truneatuh,  Sp.  Bate1'." 

■2  ganske  unge  Exeni])larer  af  en  Eudorella.  der  nærmest  synes 
at  maatte  henføres  til  denne  ellers  paa  grandt  Vand  levende  Art, 

toges  paa  det  store  Dyb  udenfor  storeggen.  Exemplarerne.  som 

begge  vare  mere  eller  mindre  mntilerede.  synes  imidlertid  at  vise 

enkelte  Afvigelser.  navnlig  i  Forholdet  af  Rygskjoldets  forreste  Kan- 

ter, saa  at  de  dog  maaske  ter  henhøre  til  en  egen  b  i  rit  il  ubeskre- 
ven  Art. 

kamprops  uniplipata,  (i.  Q,  Sars. 

Denne  vakre,  af  mig  tidligere  kun  i  ringe  Antal  ved  Lofoten 

og  i  Hardangerfjorden  fttndne  Art  forekom  i  største  Mængde  paa 

den  isolerede  Banke  paa  Mebotten  sammen  med  den  ved  første 

Øiekast  meget  lignende  L.  cristata. 

Cnaui  srorpiotdrs.  Montagu. 

8  Exemplarer  af  denne  tidligere  alene  fra  Englands  Kyst  be- 

kjendte  Cumace,  den  forst  opdagede  Form  af  hele  (mippen.  toges 

sammen  med  foregaaende.  Den  er  en  udpræget  littoral  Form,  som 

jeg  senere  fandt  ikke  nalmindelig  paa  et  Par  Favnes  Dyb,  Sand- 

bnnd.  i  Nærheden  af  Hogsten  Fyr  paa  (iodøen.  og  som  ogsaa  ved 

Englands  Kyst  er  fanden  under  lignende  Forhold.  Den  af  mig  tid- 

ligere under  Benævnelsen  C.  pusilla  beskrevne  Form  synes  at  være 

Ungen  af  nærværende  Art.    f  fuldvoxen  Tilstand  opnaar  den  en 
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Længde  af  7  Mm.  og  er  af  en  meget  dyb  mørkebrun  Farve  med 

enkelte  lysere  Skatteringer  over  Rygskjoldet.  Den  stærkt  fremtræ- 
dende  laterale  Længdekjøl  over  Rygskjoldet  og  Forholdet  af  de 

frie  Forkropssegmenter  adskiller  den  let  fra  vore  øvrige  Cumaceer. 

Blandt  de  erholdte  Exemplarer  fandtes  ogsaa  en  Del  Hanner  (Bo- 

dotria  arenosa.  Goodsir),  men  som  endnu  ikke  havde  opnaaet  sin 

ful  de  Ud  vi  kling. 

Paranthura  no  r  ceg  i  ca.  nov.  spee. 

Descript.  Forma  corporis  Paranthuræ  Costanæ  sat  similis, 

paulo  tamen  robustior.  Integumenta  durissima.  colore  uniformi 

cinereo-albido  maculis  nullis.  Caput  parvum  antice  æqvaliter  emar- 

ginatum  cum  segmento  lmo  arcte  conjunctum.  Segmentum  2dum 

et  a  lmo  et  a  3tio  constrictione  profunda  disjunctum.  Segmenta 

seqventia  corporis  antici  posteriora  versus  paulo  dilatata,  forma 

subcylindrica  et  ut  2  anteriora  propius  faciem  dorsalem  utrinqve 

distincte  carinata.  Segmentum  ultimum  brevissimum  et  cum  pen- 

ultimo  junctum  antecedenti  circiter  æqvale.  Corpus  posticum 

(pleon)  breve  llmam  modo  corporis  longitudinis  partem  occupans. 

distincte  vero  segmentatum.  Oculi  omnino  desunt.  Antennæ  su- 

periores  capite  longiores  flagello  7— 9articulato  pedunculi  triarti- 

culati  longitudinem  æqvante;  inferiores  illis  paulo  longiores,  pedun- 
culo  5articulato,  flagello  dimidiam  circiter  illius  longitudinem  æqvante 

distincte  articulato,  articulis  10—12.  Pedes  lmi  paris  validissimi. 

subcheliformes,  manu  late  triangulari.  margine  interno  eoncavo  et 

fortiter  dentato  adqve  basin  in  processum  brevern,  cui  ungvis  ter- 

minalis  validus  impingit,  excurrente.  Pedes  -Mi  et  :>tii  paris  illis 
multo  debiliores.  manu  inverse  pyriformi  marene  interno  leviter 

convexo.  Pedes  seqventes  ambulatorii  subæqvales.  maim  linoan. 

Pleopoda  lmi  paris  magna  operculiformia  pleopoda  eetara  omnia 

interne  obtegentia.  lamina  extcrna  imuuma  extus  valde  arcuata 

apice  anguste  rotundato.  interna  sub  illa  occulta  anguste  lineari. 

Telson  longitudinem  corporis  postici  circiter  æqvans.  obliqve  in* 

ferne  vergens,  elongato-ovatum  ad  basin  constrictum.  apice  obtuse 

rotundato  et  longe  setifero.     I  ropoda  telsonis  longitudinem  vix 
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superantia.  biramea,  ramo  externo  laniinam  brevern  obliqve  cordi- 

form  em  supine  prominentem  formante,  interno  vel  inferiore  lami- 

nari,  elongato-triangulari,  biarticulato,  articulo  ultimo  brevissimo. 

Longitudo  circiter  18mni. 

Habitat  in  magno  abysso  extra  „  Storeggen",  profunditate  400 

orgyarum,  fundo  argillaceo,  nee  non  ad  insulam  „Hvitingsø"  prope 

„ Stavanger"  in  profunditate  150 — 200  orgyarum. 
Af  den  mærkværdige  Isopodegruppe  Anthuridæ,  for  hvilken 

Slægten  Anthura,  Leach,  er  Typus,  og  som  især  udmærker  sig  ved 

Munddelenes  eiendommelige  Bygning,  der  tyde  hen  paa  en  parasi- 
tisk  Levevis,  kj endte  vi  tidligere  ingen  nordiske  Repræsentanter. 

Vel  har  Kroyer  beskrevet  en  Art  af  den  typiske  Slægt.  Anthura 

carinata,  men  denne  er  fra  Grønland  og  saavidt  mig  bekjendt  endnu 

ikke  funden  ved  vore  Kyster.  Nærværende  Form  maa  ifølge  sin 

tydeligt  segmenterede  Bagkrop  henføres  til  Slægten  Paranthura.  Sp. 

Bate.  og  synes  at  staa  nærmest  ved  den  i  Middelhavet  og  ogsaa 

ved  Englands  Kyster  forekommende  Pamnt/inra  Costana.  Westwood. 

fra  hvilken  den  imidlertid  skiller  sig  blandt  andet  ved  den  fuldstæn- 

dige  Mangel  af  Øine,  ved  de  paa  hver  Side  tydeligt  kjølede  Seg- 

menter og  endelig  derved,  at  de  nedre  Antenner  have  en  tydeligt 

leddet  traadformig  Svøbe,  der  hos  hin  Art  kun  repræsenteres  ved 

et  enkelt  kort  koniskt  Endeled.  Paranthura  Costana  er  ogsaa 

en  littoral  Art.  medens  nærværende  Art,  som  man  ser,  er  en  tyde- 

ligt udpræget  Dybvandsform.  Arten  fandtes  kun  i  to  Exemplarer 

paa  det  store  Havdyb  udenfor  Storeggen  i  den  betydelige  Dybde 

af  400  Favne.  Xylig  har  jeg  imidlertid  fondet  den  igjen  i  flere 

Exemplarer  udenfor  Hvitingsø  ved  Stavanger  paa  150— '200  F.  D., 

hvor  jeg  ogsaa  har  opdaget  endnu  en  anden  meget  distinkt  ny  Art, 

som  jeg  har  kaldt  Pamfdhwra  tétmm1 

1  Jeg  vedføier  her  en  kort  Beskrivelse  af  denne  meget  distinkte  Art.  der  ved  nær- 
mere Undersøgelse  vistnok  ogsaa  vil  vise  sig  at  forekomme  paa  Dybderne  uden- 

for Storeggen. 

Paranthura  tenuis,  nov.  spee. 

Corporis   forma  gracillima,   vermiformis,   segmentis  feminai  subeompres&is, 
maris  cylindricis.     Caput   antiee   panlo   dilatatum   lateribus  ronvexis.  segmentd 
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Aps  m  des  anomalus,  G.  0.  Sars. 

Af  denne  meget  eiendommelige  Form.  som  maaske  rigtigst 

burde  danne  en  egen  Slægt  blandt  Tanaiderne,  toges  1  enkelt 

Exemplar  paa  det  store  Dyb  udenfor  Storeggen.    Den  var  tidligere 

af  mig  kun  observeret  i  Christianiafjorden  ved  Drøbak  og  Vallø. 

Aneeus  maxiUaris,  Mont. 

Syn.:  Anceus  oxyuræus,  Lilljeborg. 

Efter  den  af  Sp.  Bate  og  Westwood  (History  of  British  sessile- 

eyed  Crustacea,  Vol.  II.)  givne  Beskrivelse  af  Montagu's  Art  tinder 
jeg  mig  beføiet  til  at  henføre  den  ved  vor  Kyst  hyppigst  forekom- 

mende Form,  Anceus  oxyuræus,  Lilljeborg,  herhen.  Nogle  Exempla- 

rer.  dels  Hanner,  dels  Larver  (Praniza)  toges  paa  den  nordlige 

Fortsættelse  af  Storeggen  i  en  Dybde  af  omkring  100  F.  Den  er 

fOføvrigt  jevnt  og  hyppigt  udbredt  langs  vor  hele  Kyst  fra  Christi- 

lmo  paulo  brevius.  Segmentum  corporis  antici  ultimum  sat  magnum  antecedente 
parum  brevius.  Corpus  posticum  in  femina  8vam,  in  mare  6tam  eirciter  corporis 
longitudinis  partem  occupans.  segmentis  distinctissime  sejunctis.  Oculi  omnino 

nulli.  Antennæ  feminæ  brevissimæ  et  crassæ  capitis  longitudinem  minime  asse- 

qventes.  flagellis  brevissimis,  superiores  in  mare  vero  multo  (duplo  eirciter)  lon- 
giores  et  postice  vergentes  lateribus  capitis  appressæ,  flagello  validissimo  8arti- 
culato  iippendicibus  olfactoriis  filiformibus  numerosissimis  et  densissime  tasciculatis 
ornato.  Pedes  lmi  paris  validi  in  femina  et  mare  structura  cadem.  manu 

subovata,  margine  interno  dentato  ad  basin  in  processum  sat  prominentem  ex- 
currente,  qvare  hi  pedes  faciem  qvasi  chelatam  ostendunt;  2di  et  3tii  paris  multo 
debiliores,  manu  in  femina  brevi  subqvadrangulari  anticc  obliqvc  truncata,  in 

mare  vero  elongato-pyriformi  margine  interno  excavato.  Pedes  ambulatorii  sub- 
æqvales  articulo  penultimo  brevissimo  insignes.  Pleopoda  lmi  paris  ceteris  parum 

dissiimlia  et  illa  non  perfecte  obtegentia,  lamina  externa  anguste  ovata,  margme 

externo  recto.  apice  late  rotnndato  setis  longis  plumosis  ornato.  Telson  ad  basin 

non  constrictum,  lanceolato-ovatum.  apice  acnminato.  Uropoda  sat  inagna,  api- 
cem  fclsonis  nonnihil  superantia,  lamina  externa  vel  supcriore  late  eorilata  mar- 

gine spar.se  sctifero,  interna  vel  inferiore  angusta,  biarticulata,  articulo  ultimo  sat 

magOO  i  l<m^ato-ovato.  basali  vix  breviore.  apice  longe  setifero.  Color  albidus. 
Longitudo  parum  supra  7mm. 

Habitat  ad  insulam  ^Hvitingsu  '  prope  ., Stavanger"  in  proiunditatc  160— 20Q 
orgyaram,  fondo  argillaceo. 
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aniafjorden  ialfald  til  Lofoten,  hvor  den  endnu  er  almindelig  lige 

ned  til  en  Dybde  af  300  Favne. 

Oiroiana  Oranchii.  Montagu. 

Et  yngre  Exemplar  af  denne  for  vor  Fauna  nye  Art  toges  paa 

Mebotten  i  en  Dybde  af  50  F.  Den  kj endes  let  fra  den  følgende 

Art  ved  Halevedhængenes  Form.  Det  midterste  Halevedhæng  er 

nemlig  i  Enden  stumpt  tilrundet  eller  næsten  afkuttet.  og  de  ydre 

Vedhængs  indre  Plade  meget  bredere  end  den  ydre  og  skraat  af- 
skaaren  i  Enden,  ligesom  ogsaa  den  fra  det  fælles  Basalled  indad 

udgaaende  Fortsats  er  betydelig  længere  uddraget.  De  nedre  An- 
tenner ere  endelig  betydelig  kortere,  hos  det  undersøgte  Exemplar 

neppe  længere  end  Hovedets  Brede. 

Oiroiana  borealis,  Lilljeborg. 

Syn.:  Oiroiana  spinipes,  Sp.  Bate  &  Westwood. 

Af  denne  ogsaa  ved  Englands  Kyst  forekommende  Art  toges 

et  yngre  Individ  paa  den  nordlige  F ortsættelse  af  Storeggen.  Nylig 

har  jeg  truffet  den  igjen  ved  Stavanger  paa  50— HO  F.  D.  og  her 

i  fuldvoxne  Exemplarer.  Skjønt  den  af  Lilljeborg  (Ofversigt  af 

Vetensk.  Akad.  Forhandl,  f.  1851)  givne  Diagnose  er  meget  kort 

og  i  de  Heste  Punkter  næsten  ligesaa  godt  kunde  passe  paa  begge 

vore  nordiske  Arter,  anser  jeg  det  dog  for  rimeligt.  at  det  er  denne 

og  ikke  foregaaende  Art,  som  Lilljeborg  har  havt  for  sig.  Navnlig 

synes  Forholdet  af  de  nedre  Antenner,  der  eiter.  Lilljeborg  række 

tilbagestrakte  til  4de  Segment,  at  stemme  bedre  overens  med  denne 

end  med  foregaaende  Art,  Den  kj  endes  forøvrigt  let  fra  hin  ved 

Føddernes  kraftigere  Bygning  og  især  derved,  at  de  •>  bågeste  Par 
have  Iste  Led  særdeles  bredt  og  pladeformigt  udvidet  samt  rundt 

alle  Kanter  tæt  besat  med  zirligt  eilierede  Børster.  Ogsaa  vise 

Halevedhængene  i  sin  Fonn  adskillig  Forskjel.  Det  midterste 

Halevedhæng  er  saaledes  i  Enden  ikke  som  hos  foregaaende  Art 

afstumpet.  men  temmelig  spidst  udløbende,  og  paa  de  ydre  Hale- 
vedhæng er  den  indre  Plade  forholdsvis  betydelig  smalere,  ligesom 

den  fra  Basalledet  indad  udgaaende  lancetformige  Proces  er  langt 
kortere. 
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Jaa/rn  marulosa,  Leach. 

Syn.:    Henopomus  muticus,  Kroyer. 

A  f  denne  Form.  om  hvis  Identitet  med  Kroyers  Henopomus 

muticus  der  nu  ikke  længere  kan  være  nogen  Tvivl,  efterat  Sp.  Bate 

'&  Westwood  (1.  c.)  har  nærmere  beskrevet  og  afbildet  Leach's 
Typeexemplar.  toges  nogle  faa  Exemplarer  paa  Storeggen.  Arten 

er  udbredt  langs  vor  hele  Kyst  især  paa  dybere  Vand  ned  til  150 

Favne,  hvor  jeg  ved  Lofoten  har  fundet  den  i  Mængde  paa  Grene 

af  Paragorgia  arborea. 

Janira  laciniata,  nov.  spee. 

Des  cr  i  pt.  Corpus  depressum.  subovatum,  vix  duplo  longius 

qvam  latius.  lateribus  capitis  et  segnientorum  complanatis  inqve 

lacinias  permagnas  triangulares  exsertis.  Superncies  dorsalis  medio 

leviter  convexa  spinis  singulis  tenuibus  ornata;  margines  liberi 

subtiliter  serrulati.  Caput  plus  duplo  latius  qvam  longius  utrinqve 

in  laciniam  magnam  obliqve  extus  vergentem  productum,  antice 

in  medio  rostro  longo  et  tenui  supra  curvato  instructum.  Seg- 

menta corporis  antici  omnia  utrinqve  bilaciniata.  laciniis  maximis 

et  lanceolatis.  in  anterioribus  4  subæqvalibus,  in  posterioribus  3 

ina-qvalibus  lacinia  posteriore  minore.  Corpus  posticum  segmentum 

unicum  magnum  subpentagonale  postice  utrinqve  in  laciniam  trian- 

gularem  excurrens  formans.  Oculi  parvi  rotundati  in  facie  dorsali 

capitis  a  marginibus  remoti.  Antennæ  superiores  tenues  longitu- 

dinell! capitis  cum  rostro  avvantes,  fiagello  duplam  circiter  pedun- 
culi  longitudinem  asseqvente.  multiarticulato.  articulis  circiter  20 

appendicibus  olfactoriis  longis  instructis;  inferiores  corporis  circiter 

longitudinem  æqvantes,  llagello  pedunculo  longiore  et  ex  articulis 

numerosis  brevil)us  composito.  Pedes  Imi  pares  ceteris  multo 

robustiores,  articulo  4to  (manu)  dilatato,  ceteris  2  subito  multo 

angustioribus  dactylum  longum  biungulatum  formantibus.  Pedes 

ceteri  subæqvales  sat  breves  6aiticulati,  articulo  ultimo  brevissimo 

et  biungulato.  Dropoda  longitudinem  corporis  postici  æ^tjvantia, 

fasciculato-spinosa  et  Bettifeta,  biramea.  ramis  sublincaribus  pedun- 

culo bi-ovioribus.  inteiiorc  niajorc.  Color  albido-fuscatus  subpéllti- 

cidus,  maculis  nullis.    Longit.  circiter  7mm. 



Habitat  in  magno  abysso  extra  ,,  Storeggen",  prof.  400  orgyar. 
fundo  argillaceo. 

Af  denne  ved  sine  i  lange  lancetformige  Flige  delte  Siderande 

høist  eiendommeligt  udseende  Art  toges  2  Exemplarer  paa  det 

store  Dyb  udenfor  Storeggen.  Fra  Janira  tricornis.  Kroyer  (Heno- 
pomus).  som  den  i  Hovedets  Form  synes  at  komme  nærmest, 

skiller  den  sig  strax  ved  den  enorme  Udvikling  af  Segmenternes 

Sideflige  og  ved  en  forskjellig  Form  af  Bagkropsegmentet. 

Ar  dums  lonf/icoruis,  Sowerby. 

1  Individ  af  denne  ellers  paa  ringere  Dyb  forekommende  Art 

toges  paa  Storeggen.  Exemplaret,  der  sad  fast  paa  en  Pig  af  Ci- 

daris  papilata,  var  en  fuldvoxen  Hun.  der  nylig  havde  faaet  udklæk- 
ket  sine  talrige  Unger,  der  alle,  paa  samme  Maade  som  allerede 

af  Dalyell  er  observeret,  sad  fastheftede  til  dens  nedre  Antenner, 

givende  disse  et  høist  eiendommeligt  ligesom  loddent  Udseende. 

Selv  nu,  efterat  Exemplaret  i  længere  Tid  har  været  opbevaret  paa 

Spiritus,  sidder  en  stor  Del  af  Ungerne  igjen  paa  denne  Plads. 

Arcturus  pusiUws,  nov.  spee. 

Descript.  Femina.  Corpus  qvam  solito  magis  abbreviatuni 

supine  valde  tuberculatum,  tuberculis  ex  parté  spiniformibus.  Caput 

antice  in  medio  profunde  emarginatum  supine  tuberculis  2  maximis 

cornuum  fere  instar  instructum.  Segmenta  3  priora  juncta  capite 

vix  longiora  et  supine  et  lateraliter  valde  tuberculata.  Seginentum 

4tum  magnum  et  pro  ovis  infra  valde  dilatatum,  3tiam  corporis 

longitudinis  partem  circiter  æqvans.  supine  tuberculis  numerosis 

inæqvalibus  ornatum  postice  obliqve  truncatuin.  Segmenta  3  po- 

steriora  corporis  antici  constrictionibus  profundis  disjunctis  forma 

irregulariter  angulata.  Corpus  posticum  segmento  ovifero  brevius. 

parte  antica  supine  tuberculis  3  ornata,  postica  utrinqve  in  medio 

acute  angulata.  extremitate  in  mucronem  longum  exserta.  Oculi 

qvam  in  ceteris  speciebus  minores  sed  sat  prominentes.  Antennæ 

superiores  capitis  circiter  longitudinem  æqvantes  articulum  >(\i\m 

inferiorum  superantes.  tlagello  uniarticulato  pedunculi  longitudinem 
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non  asseqvente:  inferiores  corpore  multo  breviores  articulis  pedun- 

culi  2  ultimis  æqvalibus.  flagello  dimidiam  illorum  longitudinem 

vix  æqvante  3articulato,  articulo  lmo  ceteris  2  junctis  longitudine 

æqvali.  Pedes  structura  solita.  Color  uniformiter  pallicle  flave- 

scens  maculis  nullis.    Longit.  feminæ  adultæ  oviferæ  8^mm. 

Habitat  rara  ad  „Storeggenu  in  profunditate  80—100  orgyaruni 
spinis  Echini  rarispini  affixus,  nee  non  ad  insulas  Lofotenses  prof. 

120  orgyar. 

Denne  lille  Art,  som  jeg  ogsaa  kj ender  fra  Lofoten,  adskilles 

let  fra  vore  2  øvrige  Arter,  A.  longicornis  og  affinis,  foruden  ved 

sin  langt  ringere  Størrelse,  ved  en  forholdsvis  kortere  og  mere  un- 

dersætsig  Kropsform  og  især  ved  sin  ensformige  lysegule  Farve. 

Fra  de  2  engelske  Arter,  A.  intermedius  og  gracilis,  er  den  strax 

kj  endelig  ved  sine  stærkt  knudrede  eller  næsten  piggede  Integu- 

menter,  hvorved  den  viser  en  vis  Tilnærmelse  til  den  grønlandske 

A.  Baffini.  I  eneste  Exemplar.  en  fuldt  udviklet  Hun  med  stærkt 

udviklet  Brystpose  og  endnu  af  kun  Hh  Min.  Længde.  toges  paa 

Storeggen  fastheftet  til  en  Pig  af  Echinus  rarispinus. 

Nebalia  typhlops,  (i.  0.  Sars. 

1  Exemplar  af  denne  ved  den  -rudimentære  Beskaffenhet  af 

Øjnene  udmærkede  Art  toges  paa  Mebotten.  Den  var  tidligere 

kun  fondet  af  mig  i  et  enkelt  Exemplar  ved  Lofoten  paa  180 

F.  I).  Nylig  har  jeg  fondet  et  3die  Exemplar  ved  Hvitingso  paa 

100—200  F.  1). 

Scalpellum  mlgare,  Leach. 

En  hel  Klasse  af  usædvanlig  store Exemplar  er  af  denne  Cirripe- 

die  toges  paa  Mebotten  fastheftet  til  en  død  Stamme  af  Tiibnlaria 

indivisa. 

Verruca  Strdmia,  Muller. 

Meget  almindelig  fastheftet  til  riggene  af  Cidaris  papillata 

fra  Storeggen,  ligesom  ogsaa  paa  Stene  eg  Skjæl  fra  Mebotten. 
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Ann  el  id  a. 

Nychia  globifera,  nov.  spee. 

Descript.  Corpus  fere  pollicare,  ovato-oblongum,  sat  depres- 

sum,  postice  qvam  antice  magis  attenuatum,  segmentis  setigeris  34. 

Lobus  ceplialicus  multo  latior  qvam  longior,  sulco  mediano  sat 

lato.  angulis  anterioribus  obtusis.  Oculi  4  sat  magiii,  anteriores  ab 

angulis  anterioribus  longe  remoti  in  media  circiter  lobi  longitudine. 

fere  laterales,  posteriores  in  vertice  a/l  basin  lobi  siti.  Antennæ 

breves  tertiam  circiter  tentaculi  longitudinis  partem  æqvantes  et 

ud  illud  dense  eiliatæ.  Palpi  longi  oculo  nudo  glabri.  sub  micro- 

scopio  tamen  papillis  minimis  et  sparsis  instructi.  Cirri  tentacula- 

res  tentaculo  et  longitudine  et  structura  similes.  —  Elytra  paria 
15  dorsum  totum  imbricatim  obtegentia.  lmo  pari  suborbiculari  et 

duobus  tribusve  paribus  posterioribus  exceptis  anguste  reniformia. 

extus,  non  vero  postice.  densissiine  fimbriata,  fimbriis  sat  longis. 

superficie  dorsali  nodulis  vel  tuberculis  minutis  subclavatis,  apice 

eonvexo  in  ramulos  numerosos  breves  diviso,  ubiqve  ornata  et  præ- 

terea  in  omnibus  præter  lmum  par  prope  marginem  posticum  eminen- 

tiiis  singulas  uniseriatas  (2 — 5)  maximas.  subglobosas  tuberculis  supra 
commemoratis  ubiqve  ornatas  præbente.  Cirrus  dorsalis  sat  magnus 

apicem  setarum  longe  superans  in  medio  densissiine  eiliatus,  extre- 

mitate  tenuissime  exserta;  cirrus  ventralis  mediocris  sparse  modo 

eiliatus.  Setæ  rami  superioiis  breves,  omnes  structura  eadem,  api- 

cem rami  inferioris  vix  superantes.  leviter  eurvatæ  et  subtiliter 

seriatim  spinulosæ.  Setæ  rami  inferioris  illis  plus  duplo  longiores 

vix  vero  latiores.  extremitate  paulo  dilatata  et  infra  apicem  integ- 

rum  leviter  modo  curvatum  eadem  modo  ac  superiores  seriatim 

spinulosæ.  Cirri  anales  longi  et  tenues  4tam  circiter  corporis  lon- 

gitudinis partem  æqvantes.  Color  et  corpøris  et  elytrorum  unifor- 
miter  albido-cinereus. 

Habitat  in  magno  abysso  extra  ,.Storeggen.u  nee  non  ad  insulas 
Lofotenses  in  profunditate  300 — 400  orgyarum. 

Af  nærværende  meget  distinkte  Art.  som  jeg  ogsaa  kjender 

fra  Lofoten,  toges  1  Par  Exemplarer  paa  det  store  Dyb  udenfor 

Storeggen.    Fra  vor  almindelige  Nychia  cirrosa  (Polynoe  scabrius- 
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cula,  M.  Sars,)  skiller  den  sig  strax  ved  en  betydelig  bredere  og 

mere  nedtrykt  Kropsform,  Mangelen  af  den  characteristiske  mørke 

Plet  paa  Rygskjællene  og  endelig  ved  disses  meget  eiendommelige 

Bevæbning.  Foruden  de  smaa  Tuberkler,  der  forøvrigt  baade  ere 

langt  talrigere  og  af  et  andet  Udseende  end  hos  N.  cirrosa,  udmærke 

nemlig  Rygskjællene  sig  hos  nærværende  Art  i  høi  Grad  ved  de 

enkelte  særdeles  store  knudeformige  Udvæxter  nær  den  bagre  Rand. 

hvilke  ganske  mangle  hos  saavel  N.  cirrosa  som  den  anden  af 

Malmgren  anførte  nordiske  Art,  N.  Amondensis.  Ogsaa  i  Hoved- 

lappens  Form,  Øinenes  Stilling  samt  Fodbørsterne  afviger  den.  som 

man  af  Beskrivelsen  vil  have  seet,  fra  de  2  øvrige  Arter  af  Slægten. 

Nychia  cirrosa,  Pallas. 

1  lidet  Exemplar  af  denne  let  kjendelige  Art  toges  paa  Me- 

botten.    Den  characteristiske  mørke  Plet  i  Midten  af  Rygskjællene 

var  som  paa  de  fleste  af  mig  undersøgte  Exemplarer  af  (U  nne  Art 

tydelig  og  meget  iøinefaldende. 

Hwmaåion  9  hyalmus.  nov.  sp. 

De  script.  Corpus  elongatum,  depressum,  pellucidum.  album, 

segmentis  pedigeris?  Lobus  cephalicus  paulo  latior  qvain  longior. 

angulis  anterioribus  obtuse  conico  productis.  Oculi  4  parum  con- 

spicui,  longe  remoti,  anteriores  in  parte  postica  tertia  siti  laterale», 

posteriores  minores  brevi  spatio  pone  illos  in  vertice.  Appendiees 

cephalicæ  omnes  lævissimæ.  sine  vestigio  cilioruin.  Antennæ  lobo  ce- 

phalico  dimidia  parte  longiores  apice  tenuissime  exserto.  1'alpi  illis 
parnm  longiores  sed  multo  crassiores  apicem  versus  sensim  attenuati. 

Cirri  tentaculares  palpis  longiores  crassiusculi.  cylindrici  a])ice  vero 
subito  valde  coarctato  et  tenuissime  exserto.  Tentaculum  ?  Flvtra 

partem  modn  anteriorem  dorsi  imbricatim  tegentia  postice  vero  di- 

stantia,  tenuissima,  membranacea,  hyalina.  Imo  pari  suborbiculari  e.\- 
cepto  subovales.  superficie  lævi.  marginibus  papillis  minimis  sparsis. 

sub  microscopio  tantuni  visibilibus  ornatis.  Kanins  pedum  superior 

minimas,  inferior  vero  sat  productus,  anguste  subliqvæfonuis  apice 

obtuse  rotimdato.  Olrrus  Aorealis  magnitodine  insveta  setas  longe 

supenms.  eytffcdrieus  apice  subito  valde  coarctato  et  filiformi;  ven- 
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forma  eadem  ac  dorsalis,  in  ceteris  pedibus  multo  minor  et  conico- 
acuminatus.  Cirrus  et  dorsalis  et  ventralis  omnino  lævis  sine  ve- 

stigio  ciliorum.  Seta*  rarai  superioris  paueæ  (circiter  10)  brevis- 
simæ  ad  apicem  rami  superioris  minime  porrigendæ,  parum  eurvatæ. 

fere  omnino  læves  ad  apicem  modo  vestigio  spinularum.  Setæ 

rami  inferioris  numerosissimæ,  illis  angustiores  sed  duplo  longiores. 

extremitate  solito  modo  dilatata  ad  basin  dente  minuto  appresso 

armata  et  infra  apicem  obtusum  vel  cuspide  minimo  incurvo  orna- 

tum  subtiliter  seriatim  spinulosa.  spinulis  tamen  parum  distinctis. 

Longitudo  partis  anticæ  rorporis  (capitis  cum  annulis  pedigeris  18 

prioribus)  8mm;  latitudo  corporis.  setis  exclusis.  3m™. 

Habitat  rarissima  ad  ..Storeggen"  in  profunditate  80 — 100  or- 
gyarum.  fundo  lapidoso. 

Af  denne,  som  det  synes,  meget  eiendommelige  Form,  der  nær- 

mest synes  at  slutte  sig  til  Kinbergs  Slægt  Hermadion.  fandtes  eiter 

min  Tilbagekomst  et  ufuldstændigt  Individ  i  et  (ilas.  hvori  var  op- 
bevaret  flere  Exemplarer  afEchinus  rarispinus.  Rimeligvis  har  det 

været  indviklet  mellen)  Piggene  a  f  et  af  disse  Sødyr  og  paa  denne 

Maade  hentet  op  fra  Dybet.  1  Fodbørsternes  Form  og  Bevæbning 

afviger  den.  som  man  ser.  ikke  saa  ubetydeligt  fra  de  øvrige 

Polynomer,  saa  at  det  nok  kan  være.  at  den  egentlig  burde  danne 

Typen  for  en  egen  Slægt.  noget.  der  imidlertid  først  ved  Fundet. 

af  tiere  og  fuldstændigere  Exemplarer  med  Sikkerhed  kan  afgjøres. 

Euphrosyne  cirrata,  M.  Sars. 

Af  denne  paa  de  store  Dybder  ved  Lofoten  meget  almindelige 

Art  toges  1  Exemplar  paa  den  nordlige  Fortsættelse  af  Storeggen. 

Sotliriu  i-onrhylega.  M.  «Sars. 

Kt  Pa)-  usædvanlig  store  Exemplarer  af  denne  paa  visse  Punk- 

ter af  vor  Vestkyst,  f.  Ex.  ved  Christiansund  og  Aalesund.  i  gan- 

ske enorme  Mængder  forekommende  Annelide  toges  paa  den  nord- 

lige  Fortsættelse  af  Mel  «otten  lige  ud  for  Hustad  vigen  paa  Fav- 
nes Dyb,  Sandbund. 
Videngk.-Seltsk..  Forh.  1872.  V 
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M  ol  lus  ca. 
t 

Fusus  despecpuS)  L. 

Af  denne  arktiske  Art  optoges  i  Bundskraben  et  stort,  men 

dødt  Exemplar  fra  det  store  Dyb  udenfor  Storeggen.  Senere  fandt 

jeg  den  i  tiere  levende  Exemplarer  ved  Aalesund  paa  50 — 60  Fav- 

nes Dyb.  blød  Lerbund.  Efter  min  Faders  Undersøgelser  forekom- 

mer den  ogsaa  mærkelig  nok  i  Christianiafjorden  sammen  med 

andre  arktiske  Former,  der  her  danne  en  egen  isoleret  Dybvands- 

fauna.  Derimod  har  den  ved  vor  Vestkyst  hidtil  ikke  været  obser- 
veret  søndenfor  Christiansund. 

Fusks  (/rue/lis.  Da  Costa. 

Denne  ved  Lofoten  i  ganske  overordentlig  Mængde  forekom- 

mende, men  ved  vor  Vestkyst  meget  sjeldne  Art  var  ikke  ual- 
mindelig  paa  Mebotten. 

Fusus  propinqvus,  Alder. 

1  eneste  Exemplar  af  denne  ved  Beskatfenheden  at  Apex  fra 

foregaaende  let  kjendelige  Art  toges  paa  den  nordlige  Fortsættelse 

af  Storeggen. 

Fksks  Berniciensis,  King. 

Af  denne  sjeldne,  hidtil  ved  vor  Kyst  kun  i  et  Par  Exempla- 

rer iagttagne  Art  toges  et  stort,  men  dødt  Exemplar  paa  Mebotten. 

Fusus  8arsii:  Jeffreys,  ML  S. 

En  ny,  meget  distinct  Art,  som  af  mig  lorst  blev  fundet  paa 

det  store  Dyb  ved  Lofoten  og  senere  af  Jeffreys  erholdt  under  den 

Atlantiske  Expedition.    J  dødt  Exemplar  toges  paa  Mebotten. 

Bucdnum  undatum,  L..  var.  Zetlandimm,  Jenr. 

Denne  ved  sin  hoie  Spir  og  kun  lidet  marker  ed  e,  oftest  fuld- 

stændig  manglende  Længderibber  meget  di^tincte  Varietet  var 

temmelig  almindelig  paa  Mebotten. 
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Buccinopsts  Dalei.  So  w. 

Syn.:  Tritonium  aburneum,  M.  Sars. 

Af  denne  sjeldne,  hidtil  hos  os  kun  ved  Lofoten  observérede 

Form  toges  1  dødt  Exemplar  pa  a  Mehotten  sammen  med  fore- 

gaaende. 

Befrancia  formosa.  Jeffr..  M.  S. 

1  Fragment  af  denne  nye.  af  Jeffreys  først  under  den  Atlan- 

tiske Fxpedition  opdagede  Art  toges  paa  det  store  Dyb  udenfor 

Storeggen. 

Cohtmbella  Holhalli,  Møller. 

Denne  arktiske  Form.  der  er  almindelig  ved  Finmarken  og 

Lofoten,  men  længere  Syd  ved  vor  Kyst  bliver  meget  sjelden,  var 

ikke  saa  ganske  aalmindelig  paa  Mebotten. 

Pteutotoma  <ri>ni<itn.  Etiif. 

1  usædvanlig  storr  I^xemplar  af  denne  paa  de  store  Dybder 

ved  Lofoten  og  Bodø  meget  almindelige.  men  ellers  sjeldne  Form 

Toges  paa  den  nordlige  Fortsættelse  af  Storeggen. 

Pleurot&mct  tentiitiostata,  M.  Sars. 

Denne  nye  nærmest  ved  P.  cancellata.  Migh..  staaende  Art  synes 

at  være  meget  udbredt  paa  de  større  Dybder  ved  vor  Kyst.  For- 

tiden ved  Lofoten,  hvor  jeg  først  traf  den.  har  jeg  fundet  den  ved 

Uiristiansund.  Aalesund,  Stavanger  og  i  Hardangerfjorden.  1  Par 

Exemplarer  toges  paa  det  store  Dyb  udenfor  Storeggen. 

Pleurotoma  elegans,  Møller. 

Af  denne  arktiske,  for  vor  Fauna  nye  Art  toges  1  Par  Exem- 

plarer paa  Mebotten.    Den  er  tidligere  af  mig  funden  ved  Lofoten. 

Trochus  obscurtts,  Couth. 

Denne  først  ved  Xordamerikas  Østkyst  opdagede  Art.  der 

staar  nærmest  ved  f.  einerens,  tandtes  i  nogle  faa  Exemplarer  paa 
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den  nordlige  Fortsættelse  af  Storeggen  samt  paa  Mebotten.  Den 

er  tidligere  af  mig  funden  ved  Lofoten  paa  200 — 300  Favnes  Dyb 

og  af  min  Fader  opført  som  en  Varietet  af  T.  einereus. 

Troch/us  affinis,  Jeffreys,  M.  S. 

:>  Exemplarer  af  denne  nye,  af  Jeffreys  paa  den  Atlantiske  Ex- 

pedition  først  opdagede  Art,  der  staar  nærmest  ved  T.  amabilis.  Jeffr., 

erholdtes  paa  den  nordlige  Fortsættelse  af  Storeggen. 

Chiton  Nagelfar,  Loven. 

lmm  langt  Exemplar  af  denne  af  Jeffreys  som  en  Varietet  af 

Ch.  Hanleyi  anseede  Form  toges  paa  Mebotten.  Jeg  har  tidligere 

furidet  den  ved  Bodø  fastsiddende  paa  Lophelia  prolifera  og  nylig 

ved  Hvitingsø.  hvor  to  30n""  lange  Exemplarer  toges  paa  Spongier  fra 
80—100  F.  D. 

Phi  I  ine  angulata,  Jeffreys. 

Af  denne  for  vor  Fauna  nye  Art  toges  1  Exemplar  paa  Me- 

botten. Ved  Aalesund  fandt  jeg  samme  Art  paa  ganske  grundt 
Vand, 

Philinc  lima,  Brown. 

Syn.:    Philine  lineolata,  Couth. 

1  Exemplar  af  denne  mærkelige,  for  vor  Fauna  nye  Art  toges 

paa  det  store  Dyb  udenfor  Storeggen. 

Eolis  (Coryphella)  Salmonacm,  Couth. 

Denne  ved  Nordamerikas  Østkyst  og  Grønland  almindelige  Art 

forekommer  i  ganske  enorme  Mængder  paa  den  før  omtalte  isole- 
rede  Banke  paa  Mebotten.  Den  er  tidligere  funden  af  Lilljeborg 

ved  Tromsø,  og  jeg  selv  har  iagttaget  den  ved  Lofoten.  Christiaii- 
sund  og  Aalesund. 

IdaUa  ciryigera,)  Phil 

•>  Exemplarer.  der  fuldkommen  stemme  med  Philippis  Figur 
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og  Beskrivelse,  og  som  ligeledes  have  riet  bågeste  Par  Rygpapil- 

ler  tvedelte.  toges  paa  Mebotten  sammen  med  foregaaende.  Den 

er  nv  for  Norges  Fauna,  men  tidligere  af  Loven  iagttaget  ved  Bo- 
huslehn. 

Doto  crassicornis,  M.  Sars. 

Af  denne  tidligere  kun  fra  Christianiafjorden  bekjendte  Art 

toges  3  Exemplarer  paa  Mebotten. 

Ferte)/  aratus,  Gmel..  var. 

1  Par  Exemplarer  af  en  eiendommelig  uregelmæssig  bugtet 

Varietet  af  denne  Art  fandtes  paa  Storeggens  nordlige  Fortsættelse. 

Daerydium  vitreiim.  Møller. 

En  Del  Exemplarer  af  denne  arktiske,  for 'Norges  Fauna  nye 
Art  toges  paa  det  store  Dyb  udenfor  Storeggen.  Den  er  tidligere 

af  mig  funden  ved  Lofoten  paa  300  F.  D. 

Venus  casina,  L. 

1  Par  etter  Udseende  fossile  Skaller  af  denne  ellers  paa  gan- 

ske grundt  Vand  levende  Art  toges  paa  den  isolerede  Banke  paa 
Mebotten. 

My  a  trtwaita.  L. 

Sammen  med  foregaaende.  men  blot  døde.  etter  Udseende  fos- 
sile Skaller,  alle  af  den  høinordiske  Varietet:  Udevallensis. 

Sfoæiecttm  norveyéca,  Spengler. 

■I  enkle  Valvler  af  denne  ved  vore  Kyster  overordentlig  sjeldne 
Form  fandtes  sammen  med  foregaaende. 

Saxicava  my  osa,  L. 

1  Par  efter  Tdseende  fossile  Skaller  af  den  tykskallede.  kun 

paa  grundt  Vand  levende  Form  sammen  med  foregaaende. 

Terebratula  septata,  Phil. 

Syn.:  Terebratula  septigera,  Lovén. 
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Denne  store  og  smukke  Art  er  særdeles  characteristisk  for 

Storeggen.  hvor  den  synes  at  forekomme  meget  almindeligt  fast- 

heftet  til  de  overalt  paa  Bunden  her  liggende  løse  Stene.  Ogsaa 

paa  det  store  Dyb  udenfor  Storeggen  fandtes  nogle  Exemplarer 
fastheftede  til  de  i  Leret  indleiede  Rullestene. 

Tunicata. 

Molgula  arenosa.  Alder  V 

En  hel  Del  Exemplarer  af  en  med  grov  Sand  indkrusteret 

Molgula.  som  nærmest  synes  at  svare  til  denne  Art.  toges  paa  Me- 

botten.  Da  jeg  imidlertid  forsømte  at  undersøge  Siphonerne  hos 

det  levende  Dyr,  kan  jeg  ikke  med  fuld  Sikkerhed  af  gjøre,  om  de 

virkelig  høre  herhen. 

Leptodinum  gelatwosum .  M.  Edw. 

En  Coloni  sammen  med  foregaaende. 

Pol  yzoa. 

Orisia  ebumea,  L. 

T  stor  Mængde  og  usædvanlig  store  og  smukke  Exemplarer 

fastheftet  til  Rullestene  fra  det  store  Dyb  udenfor  Storeggen.  Led- 

dene ere  paa  alle  Exemplarer  skarpt  afstikkende  ved  sin  mørke, 

næsten  begsorte  Farve,  noget.  der  eiter  min  Fader  ikke  pleier  at 
være  Tilfældet  med  vor  nordiske  Form. 

Crisia  corrmta,  L. 

Temmelig  ahnindelis  i  Kanten  af  StoredVbet  paa  60  -80  F. 

D.;  Sandbund.  fastheftet  til  Basis  af  forskjellige  Hvdrozoer. 

Bicellaria  Ah/ni.  Busk. 

At  denne  sjeldne  Polyzo  toges  tiere  usædvanlig  store  busk- 

tormige  Colonier  paa  det  store  Dyb  udenfor  Storeggen. 

Anarthropora  gracilis,  M.  Sårs, 

Denne  smukke  Polyzo  v;ir  ikke  sjelden  paa  Mebotteu  fasthef- 

tet til  Smaastene  og  til  Hvdrozoer. 
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Morna  hyalina,  L. 

Syn.:  Hippothoa  catenularia,  Jameson. 

Almindelig  paa  Stene  og  Skjæl  fra  Storeggen  og  Mebotten. 

Porrlla  lævis,  Johnston. 

At'  denne  ved  Christiansund  og  Aalesund  meget  alminclelige 
Art  fandtes  1  enkelt  Coloni  paa  Storeggen. 

Celleporuriu  inérassatti,  Lam. 

1  pragtfuldt,  tiere  Gange  delt  Exemplar  af  denne  characteri- 

stiske  Form  toges  paa  Mebotten. 

Echinodermata. 

Cidaris  papillata,  Leske. 

Særdeles  characteristisk  for  Storeggen,  hvor  den  forekommer 

i  største  Mængde.  medens  den  ved  vor  øvrige  Kyst  er  yderst  sjel- 

den og  kun  ganske  undtagelsesvis  erholdes.  Mine  største  Exempla- 

rer  have  en  Diameter  af  52  Mm  med  en  Høide  af  40  Mm.  Pig- 

gene blive  indtil  100  Mm  lange.  Farven  er  hos  de  levende  Exem- 

plarer  bleg  kjødfarvet.  eller  næsten  hvid.  med  de  nys  dannede 

Pigge  rødlige,  de  ældre  skiddent  grønne. 

Kchinus  esc  a  hutus,  L. 

1  Par  Exemplarer  af  denne  ellers  kun  paa  gTUndt  Vand  le- 

vende Form  toges  paa  Storeggen.  Exemplarerne  vare,  skjønt  kun 

af  46  Mm  Diameter,  af  høi  hemisphærisk  Form  og  havde  Basis 

usædvanlig  stærkt  indbugtet,  ligesom  ogsaa  Piggene  vare  langt  min- 
dre talrige  end  sædvanligt  og  af  hvidagtig,  ikke  violet  Farve.  Den 

optræder  saaledes  her  som  en  fra  den  sædvanlige  Form  bestemt 
adskilt  Varietet, 

Échinus  norvegicus,  Dub.  &  Koren. 

L  ganske  enorme  Mængder  og  usædvanlig  store  Exemplarer 

paa  Storeggen,  ligesaa  almindelig  paa  Mebotten.    De  største  Exem- 
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plarer,  der  i  intetsomhelst  uden  Størrelsen  adskilte  sig  fra  de  min- 

dre, holdt  i  Diameter  24  Mm  med  en  Høide  af  12  Mm.  vare  alt- 

saa  forholdsvis  selv  noget  mere  nedtrykte  end  de  mindre.  Farven 

var  hos  alle  constant,  hvidagtig  med  5  meget  iøinefaldende  og  tem- 
melig skarpt  begrændsede  røde  Pletter  udstraalende  fra  Apex  og 

kun  indtagende  den  allerøverste  Del  af  Skallen,  samt  grønlige 

Pigge.  Ikke  hos  et  eneste  Exemplar  vare  de  primære  interambu- 
lacrale  Pigrader  afbrudte  paa  noget  Sted.  Exemplarer  af  kun  10 

Mm  Diameter  havde  allerede  fuldt  udviklede  Generationsorganer. 

Echinus  raris'pinas,  nov.  sp. 

Syn. :  Echinus  norvegicus,  forma  major,  Dub.  &  Kor. 

Descript.  Testa  depresso-conica,  altitudine  dimidio  testæ 

diametro  seraper  multo  majore,  albida,  apice  et  fasciis  20  vertica- 

libus  plus  minusve  distinctis  partem  medianam  tessellarum  ambu- 

lacralium  et  interambulacralium  occupantibus  ad  medium  tamen 

testæ  vix  porrectis,  colore  læte  rubro  vel  fuscato,  ornata.  Pororum 

ambulacralium  paria  terna.  Tubercula  in  facie  superiore  paucissima 

et  valde  inæqvalia,  primaria  in  areis  interambulacralibus  permagna 

et  valde  prominentia,  in  una  tamen  vel  altera  tessella  omnino  de- 

ficientia,  in  areis  ambulacralibus  multo  minora  et  plerumqve  secun- 

dariis  substituta.  Tessellæ  interambulacrales  ambulacralibus  duplo 

circiter  latiora  præter  tuberculum  permagnum  primarium  (sæpe  ta- 

men deficientem)  tubercula  2—3  minima  præbentes.  Tubercula  in 

facie  adorali  crebriora  et  minus  inæqvalia,  primaria  tamen  usqve 

ad  aperturam  testæ  distincta.  Tessella  inadreporacea  a  genitalibus 

parum  diversa;  pori  genitales  extremitati  exteriori  tessellarum  ap- 

proximati.  Spinæ  in  facie  superiore  paucissimæ  ot  valde  inæqva- 

les,  primaria1  longæ  et  tenues  dimidinni  tamen  testa1  diainetrum 

raro  snperantcs.  c\ iindrica1  apicem  versus  sensim  attenuata1  capi- 

tulo  spina  ipsa  parum  latiore,  ad  basin  sive  læte  rubræ  sive  satu- 

rate  virescentes  apice  albo,  rarius  uniformiter  alba».  Diametros 

testæ  majorum  45nmi,  altitudo  :U)",m. 

Habitat  fre(iv<'ntissinic  ad  ..Store^eir'  in  pndunditale  80  lon 
orgyarumj  fundo  lapidoso. 



105 

Af  denne  for  Storeggen  særdeles  characteristiske  Echinusform 

bleve  allerede  i  1644  nogle  Exemplarer  tagne  af  Prof.  Rasch  her 

og  senere  undersøgte  af  Diiben  og  Koren,  som  paa  Ornnd  af  visse 

overensstemmende  Characterer  henførte  dem  til  den  af  nævnte  For- 

skere allerede  tidligere  adskilte  Art,  Echinus  norvegicus.  De  be- 

tragtede  altsaa  denne  Form  som  den  fuldt  udviklede  eller  under 

gunstige  Forhold  usædvanlig  stærkt  udviklede  Echinus  norvegicus 

(forma  major),  hvorved  altsaa  den  langs  vor  hele  Kyst  meget  al- 
mindeligt  forekommende  sædvanlige  smaa,  let  kj endelige  Echinus 

norvegicus  maatte  betragtes  som  en  endnu  ikke  fuldt  udviklet, 

eller  i  sin  Udvikling  hemmet  Form.  Denne  Mening  var  ganske 

naturlig,  saalænge  man  kun  kj  endte  disse  3  Exemplarer  og  heller 

ikke  den  mindre  Forms  Udbredning  var  tilstrækkelig  bekjendt. 

Derimod  kan  jeg  nu,  efterat  have  undersøgt  hele  Serier  af  begge 

Former  samt  efterat  have  lært  den  typiske  Echinus  norvegicus's 
vide  Udbredning  at  kjende,  ikke  tvivle  paa,  at  vi  i  den  her  om- 

handlede Form  har  en  fuldkommen  distinct  Art.  Vistnok  er  jeg 

langt  fra  ganske  tilfreds  med  den  ovenstaaende  Diagnose,  men  tror 

mig  desuagtet  istand  til  med  største  Lethed  at  kunne  skille  disse 

2  Arter  i  enhver  Alder  og  Størrelse.  Enhver  af  disse  Arter  har 

sin  characteristiske  Habitus,  som,  hvor  let  den  end  falder  i  Øinene. 

dog  vanskelig  lader  sig  fuldstændigt  skildre  i  en  Diagnose.  Der 

er  desuden  et  Par  Kjendsgjerninger.  der  ligeledes  vanskelig  kan 

opføres  som  Artsmærker  i  en  Diagnose,  men  som  dog  hos  mig 

har  vakt  den  fuldeste  Overbevisning  om  begge  disse  Formers  spe- 

cifiske  Forskjel.  Havde  alene  nærværende  Form  levet  paa  Stor- 

eggen. kunde  man  vistnok  antage  den  som  en  under  særegne  gun- 

stige Forhold  usædvanlig  luxuriøst  udviklet  Varietet,  og  en  noksaa 
nøie  Sammenligning  mellem  begge  Former  vilde  i  saa  Fald  van- 

skelig kunne  ubetinget  omstøde  denne  Antagelses  Mulighed.  Men. 
som  allerede  anført,  have  vi  begge  Former  levende  om  hinanden 
paa  Storeggen,  altsaa  under  fuldkommen  ens  Forhold,  hvorved 
Muligheden  af  en  saadan  Varietets  selvstændige  Optræden  her 
synes  mig  høist  urimelig.  Man  har  altsaa  kun  endnu  igjen  at  an- 

tage, at  den  her  levende  sædvanlige  Fchinus  norvegicus,  der  i  en- 
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hver  Henseende  stemmer  overens  med  den  paa  andre  Punkter  af 

vor  Kyst  levende  Form,  her  kun  forestiller  yngre  Udviklingsstadier 

af  den  større  Form  (Echinus  rarispinus).  Men  da  maatte  man 

nødvendigvis  tinde  Overgangsstadier  mellem  begge,  hvilket  ikke  er 

Tilfældet.  Vistnok  vare  Exemplarerne  af  E.  rarispinus  paa  den 

Tid  af  Aaret,  da  jeg  anstillede  mine  Undersøgelser,  ialmindelighed 

betydelig  større  end  Exemplarerne  af  den  typiske  E.  norvegicus; 

men  jeg  har  dog  været  saa  heldig  at  tinde  enkelte  Exemplarer  af 

den  første  lige  smaa  som  de  største  af  E.  norvegicus,  ja  et  Par 

Exemplarer  endog  adskillig!  mindre,  og  desuagtet  vare  disses  Ha- 

bitus og  øvrige  Mærker  saa  tydeligt  udprægede,  at  jeg  ikke  et 

Øieblik  var  i  Tvivl  om,  til  hvilken  Art  disse  Individer  vare  at  hen- 

føre. Endelig  har  jeg  anatomisk  undersøgt  en  Del  af  de  mindre 

Exemplarer  af  E.  rarispinus,  som  dog  vare  adskilligt  større  end 

cle  største  Exemplarer  af  E.  norvegicus,  og  hos  alle  disse  kun  run- 

det yderst  ubetydelige,  neppe  bemærkelige  Anlæg  til  (renerations- 
organer.  medens  Exemplarerne  af  E.  norvegicus.  selv  de  mindre  af 

kun  10"""  Diameter,  havde  Generationsorganerne  fuldt  udviklede  og 

struttende  af  Æg  og  Spermatozoer.  Dette  synes  mig  med  fuld 

Evidens  viser,  at  hine.  skjønt  betydeligt  større  end  disse  sidste, 

dog  vare  meget  yngre  Individer  og  selvfølgelig  ikke  kunde  hore 

sammen  med  dem  under  en  og  samme  Art. 

Jeg  har  af  begge  disse  Arter  med  Omhyggelighed  studeret 

Pedicellariernes  Bygning  for  om  muligt  herfra  at  hente  sikkre 

Artsmærker.  men  maa  tilstaa,  at  dette  ikke  er  lykkets  mig.  Vist- 

nok er  der  adskillig  Forskjel  i  Detaillerne  ved  alle  3  Arter  af  Pe- 
dicellarier,  ligeledes  ved  de  i  Sugefodderne  indleiede  Kalkdele: 

men  denne  Forskjel  er  saa  Hdet  udpræget.  at  jeg  ikke  har  anseet 

det  for  rigtigt  at  anføre  samme  i  Artsdiagnosen,  før  jeg  med  Sik- 

kerhed  ved.  indenfor  hvilke  Grændser  disse  Organet  kunne  vari- 

ere bos  samme  Art.  noget,  til  hvis  Afgjørelse  der  udkneves  et 

længere  og  omhyggeligere  Studium,  end  jeg  har  havt  Tid  og  An- 
ledning til. 

Fra  den  tidligere  af  mig  opstillcde  Art  K.  depressns  adskiller 

nærværende  Art  sig.  som  man  ser.  ved  tiere  Characterer.  Saale- 
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des  er  Skallen  ber  af  en  langt  mindre  nedtrykt  Form  og  ogsaa  af 

en  ganske  anden  Farve.  De  primære  Tuberkler,  som  bos  E.  de- 
pressus  i  Interambulacralfeldterne  altid  danne  2  uafbrudte  Rader 

ligefra  Apex  og  til  Skallens  Aabning.  ere  ber  paa  den  øvre  Side 

af  Skallen  ofte  afbradte,  idet  altid  en  eller  anden  af  Interambula- 

eralpladerne  ganske  mangler  den  primære  Tuberkel,  en  Character, 

som  synes  at  være  fuldkommen  constant  for  nærværende  Art.  og 

hvorved  den  skiller  sig  fra  alle  øvrige  bekjendte  Arter  af  Slægten. 

Piggene  selv  ere  langt  færre  og  saavel  i  Form  som  Farve  forskjel- 

lige. Endelig  have  Genitalporerne  bos  begge  Arter  en  forskjellig 

Stilling. 

Toxopneustes  pictus,  Norman  V 

Ved  vor  Vestkyst  tindes  meget  almindelig  paa  ganske  grandt 

Vand  en  Toxopneustes.  som  aldrig  naar  nogen  betydelig  Størrelse, 

og  som  skiller  sig  fra  den  især  ved  vor  nordlige  Kyst  i  stor 

Mængde  i  Littoralbeltet  optrædende  T.  drob-achiensis  derved,  at 
Skallen  ligesom  min  T.  pallidus  er  af  en  bleg  grønlig  Farve,  og 

derved,  at  Piggene  ikke  ere  af  ensformig  Couleur.  men  forsynede 

med  afvexlende  farvede  og  ufarvede  Baand.  ligesom  ogsaa  de  pri- 

mære  Tuberkler  altid  ere  betydeligt  større  end  de  seeundære  og 

danne  10  ligefra  Apex  til  Skallens  Aabning  distincte  Rader.  Denne 

Form  anser  jeg  især  paa  Grand  af  Piggenes  characteristiske  Farve 

for  identisk  med  den  nylig  af  Norman 1  opstillede  T.  pictus.  der 
dog  etter  denne  Forsker  skal  have  længere  Pigge  end  vor  nordiske 

Form.  bos  hvem  de  ere  ganske  korte.  Et  Par  Exemplarer  af  denne, 

som  jeg  maa  antage  distincte  Art  toges  paa  Storeggen.  Den  fand- 

tes  ligeledes  paa  Mebotten.  ligesom  ogsaa  ved  Christiansund  og 
Aalesund. 

Spatcmgus  ̂ urpurms.  Muller. 

I  stor  Mængde  og  usædvanlig  store  Exemplarer  paa  den  oven- 

omtålte  isolerede  Banke  paa  Mebotten. 

Last  report  on  ('redginji  among  rlio  Shetland  isles,  \.%.  '>1 4. 



108 

Srhkaster  fragilis,  Dtib.  &  Kor. 

1  lid  et  Exemplar  af  denne  paa  de  større  Dybder  ved  Lofoten 

meget  almindelige,  men  ved  vor  Vestkyst  meget  sjeldne  Form  toges 

paa  det  store  Dyb  udenfor  Storeggen. 

Asterias  rubens,  L. 

Flere  usædvanlig  store  Exemplarer  af  denne  i  Regelen  littorale 

Form  toges  paa  Mebotten. 

Stichaster  rpsms^  Mull. 

Af  denne  ligeledes  i  Regelen  paa  grundt  Vand  levende  Åste- 

ride  toges  2  smaa  Exemplarer  paa  Mebotten,  i  Kanten  af  Store- 

dybet. 

PechceUaster  ty  pi  rus.  M.  Sars. 

•2  Exemplarer  af  denne  sjeldne  Søstjerne  toges  paa  Storeggen. 
Jeg  har  tidligere  fundet  den  ved  Lofoten  og  Bodø,  paa  sidstnævnte 

Sted  ikke  saa  ganske  sjelden  paa  10 — 12  Favnes  Dyb  mellem  Skjæl 

og  Sand. 

Pteraster  pulvilkf.s,  M.  Sars. ■ 

Denne  ligeledes  meget  sjeldne  Form  fandtes  i  et  enkelt,  lidet 

Exemplar  paa.  Mebotten. 

Ophioglypka  ciliata,  Retz. 

Syn.:  Ophiura  texturata,  Forbes. 

Af  denne  ellers  paa  ganske  grundt  Vand  levende  Ophiuride 

tindes  i  vor  zoologiske  Samling  flere  usædvanlig  store  og  vakre 

Exemplarer,  tagne  af  Prof.  Rasch  paa  Storeggen.  At  det  er  den 

virkelige  0.  ciliata  og  ikke  den  meget  lignende  0.  Sarsii.  har  jeg 

ved  nøiere  Undersøgelse  overbevist  mig  om.  Selv  fandt  jeg  den 

ikke,  da  jeg  som  anført  fordetmeste  kun  kunde  benytte  Svabber- 
terne.  hvormed  denne  Form  ikke  kunde  ventes  fanget, 

Ophioglypha  robusta,  Ayres. 

Syn.:  Ophiura  sqvamosa,  Lutken. 

Denne  arktiske  Form,  som  dog  tindes  af  og  til  langs  vor  hele 
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Kyst  lige  til  Christianiafjorden,  forekom  i  ganske  enorme  Mængder 

paa  Storeggens  nordlige  Fortsættelse  mellem  de  her  i  et  tykt  tagg 

paa  Bunden  sammenhobede  smaa  tilrundede  Stene. 

()phioglypha  affinis,  Liitken. 

Et  Par  Exemplarer  af  denne  let  kjendelige  Art  toges  paa  Me- 

botten.  Jeg  har  tidligere  truffet  den  paa  de  fleste  af  mig  under- 

søgte  Lokaliteter  lige  til  Lofoten,  hvor  den  endnu  er  meget  almin- 
delig. 

OpJiioglypha  gmcilis,  Q.  ().  Sars. 

Denne  ved  Lofoten  og  Bodø  paa  150—300  F.  D.  meget  ajmin- 

flelige  Art  var  heller  ikke  sjelden  paa  det  store  Dyb  udenforStor- 

eggen.  Skjønt  Arten  synes  at  være  særdeles  characteristisk  for 

de  større  Dybder  nedenfor  100  Favne,  kan  den  dog,  som  jeg  paa 

denne  Reise  fik  se.  ogsaa  forekomme  paa  ganske  grandt  Vand. 

Ved  Christiansund.  i  Sundet  mellem  Byens  %  Dele,  fik  jeg  nemlig 

op  i  Bundskraben  fra  en  Dybde  af  kun  et  halvt  Snes  Favne  nogle 

yngre  Exemplarer  af  en  Ophiuride.  der  ved  nøiere  Undersøgelse 

viste  sig  ganske  utvivlsomt  at  tilhøre  denne  Art. 

Ophiocoma  Baschii.  nov.  sp. 

D  esc  ript.  Ophiocomæ  nigræ  perqvam  affinis  sed  statura 

majore  et  colore  valde  diverso.  etiam  habitu  sat  dissimili  gaudet, 

Disens  pentagonus  parum  convexus.  dense  et  uniformiter  granulatus 

etiam  in  facie  adorali.  Brachia  longissima  diametrum  disci  qvater 

vel  qvinqvies  superantia  apicem  versus  sensim  attenuata.  Scuta 

oralia  rotundato-elliptica,  parum  latiora  qvam  longiora,  margine  et 
aborali  et  adorali  obtuse  rotundato,  unum  eorum  (madreporaceum) 

sæpe  ceteris  sat  dissimile  parte  adorali  rotundato-producta.  Scuta 

adoralia  fere  ut  in  0.  nigra.  Papillæ  orales  numerosæ,  in  juniori- 

bus  senæ.  in  adultis  usqve  ad  denes  præter  2  infradentales,  sæpe 

irregulariter  vel  in  series  l  alternantes  dispositæ;  ambulacrales 

binæ.  latæ,  sqvamiformes.  interiores  tamen  sæpius  ternæ.  Scutella 

brachiorum  dorsalia  fere  ut  in  0.  nigra.  late  rhomboidea,  duplo 
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circiter  latiora  qvam  longiora.  niargine  aborali  medio  distincte  an- 

gulato;  ventralia  vero  forma  sat  diversa.  subqvadrangularia.  mar- 

gine adorali  medio  vix  producto  fere  recto.  aborali  æqvaliter  ar- 

euato  (minime  inflexo).  interiora  2  ceteris  angustiora  fere  hexago- 

nalia.  Spinæ  brachiales  septenæ  diametrum  brachii  longitudine 

subæqvantes.  Color  disci  et  brachiorum  læte  ruber,  spinarum  al- 

bidus.    Diametros  disci  20mm.  longitudo  brachiorum  circiter  90min. 

Habitat  freqventissime  ad  ..Storeggeiv  in  prof.  80 — 1 00  orgyar.. 
fundo  lapidoso. 

Denne  for  Storeggen  sa^rdeles  characteristiske  pragtfulde  Ophi- 

uride  blev  forst  opdaget  her  af  Prof.  Rasch  i  1*44  og  af  denne 

Forsker  forevist  ved  de  Skandinaviske  Naturforskeres  fjerde  Møde 

i  Christiania  som  en  ny  fra  0.  nigra  forskjellig  Art.  Denne  Anta- 
gelse blev  imidlertid  i  samme  Mode  bestridt  af  von  Duben.  som  i 

den  kun  saa  en  eiendommelig  Dybvaudsvarietet  af  hin  ved  vor 

Vest-  og  Sydkyst  paa  ganske  grandt  Vand  meget  almindeligt  fore- 
kommende Art.  Afblegede  Spiritusexemplarer  kunde  vel  ved  en 

mindre  dybt  gaaende  Undersogelse  let  fremkalde  en  saadan  Anta- 

gelse, som  den  af  Duben  yttrede.  da  hegge  Arter  utvivlsomt  staa 

hinanden  meget  nær.  Men  har  man  Anledning  til  at  observere' 
nærværende  Form  i  levende  Tilstand,  vil  man  strax  blive  slaaet  af 

dens  meget  forskjellige  FVlseende.  I  Modsætning  til  den  uanselige 

Ophiocoma  nigra  tra*fte  vi  her  en  Form.  der  i  Farvepragt  neppe 

har  sin  Lige  hlandt  vore  Ophiurider.  og  som  ogsaa  ved  sin  anselige 

Størrelse  og  forholdsvis  længere  o<>  slankere  Arme  strax  i  det 

vdre  adskiller  sig  fra  denne  Art.  Den  noiere  sammenlignende  Fn- 

dersøgelse  mellein  begge  Former,  som  jeg  senere  hai'  anstillet.  har 

endmere  bestyrket  mig  i  Overbevisningen  om.  at  Prof.  Rasens  Ma- 
ning om  denne  Ophiuride  er  rigtig.  og  at  vi  her  have  en  fra  O.  nigra 

tuldkommen  distinet  Art.  hvis  owrhovedet  de  Artsnnerker.  man 

Sedvanlig  anvender  til  Adskillelsen  af  Ophiuriderne.  virkelig  have 

Betydning  som  saadanne.  Forudon  ved  sin  anselige  Størrelse,  rha- 

racteristiske  Farve,  forhoktøis  hengere  og  tvndere  Arme  adskiller 

nemlig  nærværende  Form  sig  ved  en  forskjellig  Fonn  af  Mnndskjol- 

dene.  ved  de  Ungt  talligere  Mnndpapiller.  ved  et  storr»*  Antal  Ann- 
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pigge,  endelig  meget  bestemt  ved  den  meget  afvigende  Form  af 

Armbugpladerne.  Hvad  Farven  angaar.  saa  har  jeg  vistnok  en 

sjelden  Gang  truffet  Exemplarer  af  0.  nigra  af  en  usædvanlig  bleg. 

brunlig  Farve;  men  disse  Exemplarer  adskille  sig  forøvrigt  i  ingen 

Henseende  fra  den  sædvanlige  begsorte  Form.  Ligeledes  har  jeg 

aldrig  truffet  0.  nigra  dybere  ned  end  20 — 30  F.,  hvorimod  den 
optræder  almindeligst  i  Laminariabeltet  paa  et  Par  Favnes  Dyb. 

1  ganske  enorme  Mængder  har  jeg  saaledes  fundet  den  i  Havnen 

ved  Aalesund  paa  mudderblandet  Sandbund  og  kun  2—3  Favnes  Dyb. 
Den  synes  i  denne  ringe  Dybde  at  udfolde  sin  største  Udvikling, 

medens  den  dybere  ned  bliver  bestandig  sjeldnere  og  ogsaa  mindre 

og  mere  forkrøblet  i  sit  Udseende.  indtil  den  nedenfor  30  Favne 

.iranske  f  or  svin  der. 

Ophiøseolex  purpure®,  Duk  &  Kor. 

Et  Par  Exemplarer  af  denne  paa  de  store  Dybder  ved  Lofo- 
ten ikke  ualmindelige  Art  toges  paa  Storéggen. 

Ophiathrix  fragiUs,  Muller. 

Enkeltvis  i  store  og  smukke  Exemplarer  saavel  paa  Storeggetø 

som  paa  Mebotten.  .leg  har  tidligere  fundet  denne  Ophiuride  saa 

langt  nordlig  som  til  Lofoten,  hvor  den  dog  er  meget  sjelden  og. 

som  det  synes,  kun  indskrænket  til  de  større  Dybder. 

Ophiopholis  aculeata,  Muller. 

Enkelte  store  Exemplarer  af  denne  langs  vor  hele  lvyst  fore- 

kommende Ophiuride  toges  paa  Storeggen  og  Mebotten.  ligesom 

ogsaa  et  Par  yngre  Exemplarer  paa  det  store  Dyb  ndenfor  Stor- 

eggen. 

Ophiacantha  abyssicola,  (t.  0.  Sars. 

1  Exemplar  af  denne  meget  distincte  Art  toges  paa  Storeggen. 

Jeg  fandt  samme  Art  ogsaa  ved  Christiansund  ikke  saa  ganske 

sjelden  paa  60 — 100  F.  D.  mellem  Spongier.  og  nylig  har  jeg  ogsaa 

truffet  den  igjen  sydligere  ved  Hvitingsø.  1  i  Hardangerfjorden 

ved  Mosterhavn  tåget  Exemplar  hører  ligeledes  til  denne  Art. 
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Ophiarantha  artøMalb,  (r.  0.  Sars. 

1  ganske  lidet  Exemplar  af  denne  mærkelige.  hidtil  af  mig  kun 

ved  Bodø  iagttagne  Form  erholdtes  paa  det  store  Dyb  udenfor 

Storeggen.  Exemplaret  havde  som  de  øvrige  af  mig  observerede 

6  ligé  udviklede  Arme  og  var  af  en  smuk  morgenrød  Farve. 

Ophi  notis  (ihjissicola.  M.  Sars. 

Denne  tidligere  kun  i  et  enkelt,  af  min  Fader  nærmere  under- 

søgt  og  beskrevet.  Exemplar  iagttagne  eharacteristiske  Dybvands- 

form  forekommer  i  største  Mængde  paa  det  store  Dyb  udenfor 

Storeggen.  hvor  jeg  især  ved  Hjælp  af  Svabberten  fik  indsamlet  en 

hel  Del  smukke  Exemplarer.  De  største  Exemplarer  have  en 

Skivediameter  af  8  Mm  og  en  Armlængde  af  omtrent  40  Mm. 

Farven  er.  som  allerede  af  min  Patter  angivet,  smuk  morgenrød, 

især  paa  Armene;  de  talrige  ofte  særdeles  lange  Pigge  paa  Skiven 

ere  derimod  af  hvid  Farve,  ligesom  ogsaa  Skivens  Skjælbekiædning 

er  meget  lys.  hvorved  den  hele  Skive  faar  en  imod  de  intensivt 

farvede  Arme  smukt  afstikkende  perlegraa  Farve.  I  sin  hele  Ha- 

bitus har  den  en  ikke  ubetydelig  Lighed  med  Ophiopholis  aculeata. 

OpMdfiéUis  borraHs.  (i.  0.  Sars. 

1  Exemplar  af  denne  sjeldne,  af  mig  ved  Lofoten  og  H  odø 

opdagede  Art  toges  sammen  med  foregaaende.  Nylig  har  jeg  ogsaa 

landet  den  igjen  ved  Hvitingsø  paa  15Q  F.  D. 

OphiaregMh  1  abyssatum,  nov.  gen.  et  sp. 

De  script.  Forma  et  habitu  generi  Amphipliolidi  non  dissi- 

mile.  Discus  pentagonus  sup  ine  leviter  convexus  sqvamis  inæqva- 
libus  inferne  ininoribus  imbricatim  tectus.  Scuta  radialia  nuda 

dimidium  disci  radium  longitudine  non  asseqventia.  forma  irregu- 

lariter  trigona,  extus  contingentia  intus  divergentia  et  cuneolo  sqva- 

marum  2  majorura  disjuncta.  Bracnia  fåciei  inferiori  disci  iriseHa, 

tenuia.  flexuosa,  sat  brevia.  diametro  disci  vi\  triplo  lohgioru. 

Rimte  genitales  omnino  nullæ.    Scuta  oralfa  parva.  subtriangulåria, 

'   CCpl£:   serpens.  OL   (privitivom)  et  ØtjyjJL*:  rium. 
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in  spatiis  interbrachialibus  vix  prolongata.  margine  aborali  fere 

recto  vel  leviter  modo  arcuato,  adorali  acute  producto;  scuta  ado- 

ralia  sat  magna  illis  vix  minora  inæqvilateraliter  trigona  intus  con- 

tigua.  Papillæ  orales  solummodo  binæ,  latæ,  sqvamiformes,  raro 

etiam  rudimento  3tiæ ;  dentales  desunt.  Papillæ  ambulacrales  sin- 

gulæ,  parvæ.  Scutella  brachiorum  se  tangentia,  dorsalia  rotundato- 
trigona,  fere  æqve  longa  ac  lata,  margine  aborali  leviter  arcuato, 

adorali,  2  primis  exceptis,  acute  producto;  ventralia  subpentagona. 

margine  aborali  arcuato.  lateribus  excavatis,  angulo  adorali  fere 

recto.  Spinæ  bracbiales  qvaternæ,  breves,  crassæ,  subæqvales,  di- 

midium  brachii  diametmm  parum  superantes.  Color  albido-cinereus, 

disco  supine  plemmqve  saturatius  colorato.  Diametros  disci  5mm, 

longitudo  brachiorum  15mm. 

Habitat  sat  freqvens  in  magno  abysso  extra  „Storeggen",  prof. 
400  orgyar..  fundo  argillaceo. 

Denne  lille  Ophiuride,  der  synes  at  forekomme  i  største  Mængde 

paa  det  store  Dyb  udenfor  Storeggen.  har  ved  første  Øiekast  in- 

tetsomhelst  udmærkende  ved  sig,  og  man  vikle  uden  en  nøiere 

Undersøgelse  vistnok  nærmest  henføre  den  til  Slægten  Amphipholis. 

med  hvem  den  i  sin  almindelige  Habitus,  sin  tæt  skjælbelagte 

Skive  og  forholdsvis  korte  og  tynde  Arme  har  en  umiskj endelig 

Lighed.  Desuagtet  har  jeg  maattet  for  den  opstille  en  ny  Slægt, 

da  den  i  en  Henseende  mærkeligt  skiller  sig  fra  alle  øvrige  be-, 

kjendte  Ophiurider.  Hos  alle  disse  åndes,  som  bekjendt.  paa 

den  nedre  Side  af  Skiven  til  hver  Side  af  Armenes  Udspring  1 

eller  sjelden  2,  selv  hos  de  mindste  Exemplarer  meget  iøinefal- 

dende  Spalter,  der  føre  ind  til  den  indre  Kropshule,  og  hvorigjen- 

nem  Kjønsprodukterne  udføres  af  Legemet,  Disse  saakaldte  Geni- 

talspalter  mangle  ganske  og  aldeles  hos  nærværende  Form,  idet 

Skivens  Hud  forbinder  sig  umiddelbart  med  Basis  af  Armene 

langs  deres  hele  i  Skiven  optagne  Parti  uden  nogen  mellemkom- 

mende  Aabning.  Generationsorganerne.  der  hos  enkelte  Exem- 

plarer vare  tydeligt  bemærkelige  indenfor  Skivens  Hud,  kunne  alt- 

saa  alene  ved  en  Ruptur  af  denne  udtømme  sit  Indhold,  et  For- 
hold, der  er  ganske  og  aldeles  ukjendt  i  denne  Dyregruppe. 

Vidensk.-Selsk.  Forh.  1872.  $ 
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Astrophyton  caput  medusæ,  L. 

Syn.:  Astrophyton  Lamarchii,  M.  &  T. 

Af  og  til  saavel  paa  Storeggen  som  paa  Mebotten.  Paa  sidst- 
nævnte  Sted  erholdtes  et  Par  smaa  Unger  med  kun  1  Gang  delte 

Arme.  Ved  Christiansuncl  erholdtes  1  stort  Exemplar  af  denne 

ellers  kun  paa  større  Dybder  forekommende  Form  paa  kun  40 — 50 
F.  D.  slynget  om  en  Spongie. 

Antedon  Sarsii,  Diib.  &  Kor. 

Meget  almindelig  paa  det  store  Dyb  udenfor  Storeggen,  hvor- 
fra Svabb  erten  bragte  op  talrige  Exemplarer,  der  imidlertid  alle 

uden  Undtagelse  ved  Berørelsen  brækkede  sine  Arme  i  tusind  Styk- 

ker. En  enkelt  Arm  af  et  usædvanlig  stort  Individ  erholdtes  ogsaa 

paa  Mebotten. 

Coelent  erata. 

Zoanthus  incrustatus,  Dub.  &  Kor. 

Denne  mærkelige  Anthozo  forekom  i  ganske  umaadelige  Mæng- 

der  paa  den  midtveis  mellem  Storeggen  og  Land  beliggende  iso- 
lerecle  Fiskebanke.    Alle  Colonier  uden  Undtagelse  vare  beboede 

af  Pagurer,  hyppigst  af  Pagurus  lævis. 

Alcyonium  fruticosum,  M.  Sars. 

Flere  Smaagrene  af  denne  af  min  Fader  ved  Finmarken  op  da- 

gede Art  toges  i  Kanten  af  Storedybet  indsluttede  mellem  Armene 

paa  et  Exemplar  af  Astrophyton  caput  medusæ.  Jeg  har  tidligere 

fundet  den  ikke  saa  ganske  sjelden  ved  Lofoten  og  Bodø  paa 

50—80  F.  D. 

Muricea  placomus,  L. 

Flere  Smaagrene  af  denne  paa  de  større  Dybder  ved  vor  Vest- 

kyst ikke  ualmindelige  Gorgonide  toges  saavel  paa  Storeggen  som 

paa  Mebotten.  Den  er  i  levende  Tilstand  af  lys  gulbrun  eller  gul- 

rød Farve,  men  denne  Farve  forsvinder  meget  hurtigt  saavel  paa 
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tørrede  Exemplarer  som  paa  Spiritusexemplarer  og  gaar  over  til 

en  mørk  blaagraa  eller  grønlig  Farve. 

Cyathina  Srnithii,  Stokes. 

1  dødt  Exemplar  af  denne  ved  vore  Kyster  temmelig  sjeldne 

Coral  fandtes  paa  Mebotten  fastheftet  til  en  Ditrupa  arietina. 

Allopora  norvegica,  Gunnerus. 

Syn.:  Millepora  norvegica,  Gunnerus,  Trondhj.  Vid.-Selskabs 

Skrifter.    Vol.  IV.  Tab.  IL  fig.  20—22. 
Det  var  mig  af  stor  Interesse  at  gjenfinde  denne  af  den  lærde 

Trondhjemske  Biskop  Gunnerus  først  beskrevne,  men  af  senere 

Naturforskere  ikke  omtalte  Coral,  hvis  Identitet  med  den  af  Ehren- 

berg  opstillede  Allopora  oculina  synes  mig  ganske  utvivlsom.  Det 

i  Berlinermuseet  opbevarede  Exemplar,  hvis  Fædreneland  hidtil  har 

været  ubekjendt,  skriver  sig  vistnok  derfor  fra  vore  nordlige  Have. 

Under  et  kort  Ophold  i  Kjøbenhavn  i  Sommer  havde  jeg  Anledning 

til  at  undersøge  den  fra  gammel  Tid  opbevarede  Spengler'ske  Sam- 
ling, hvoriblandt  ogsaa  fandtes  flere  smukke  tørrede  Exemplarer  af 

nærværende  Coral  med  Paaskrift:  Norge;  og  ved  Siden  af  den 

ogsaa  Exemplarer  af  en  anden  mærkelig  Form,  nemlig  Stylaster 

gemmascens,  Esper,  hvis  Forekomst  ved  vore  Kyster  jeg  ligeledes 

kan  bekræfte,  da  et  Par  Stykker  af  denne  smukke  Coral  ifjor  blev 

hjembragt  af  Hr.  Cand.  Robert  Collett,  som  erholdt  dem  af  en  Fi- 

sker, der  efter  Opgivende  havde  faaet  dem  op  paa  Fiskelinen  fra 

et  meget  betydeligt  Dyb  i  Foldenfjorden. 

Begge  disse  Fortner  henhøre  som  bekjendt  under  en  meget 

anomal  Gruppe  af  Coraller,  der  især  udmærker  sig  ved  den  ufuld- 

stændige  Udvikling  af  Septa  og  Polypbægernes  ringe  Størrelse  og 

ofte  . ganske  rudimentære  Udseende.  Bygningen  af  Polyperne  selv 

er  ganske  og  aldeles  ubekjendt,  og  jeg  var  derfor  i  høieste  Grad 

spændt  paa  at  faa  samme  undersøgt,  da  Corallens  meget  afvigende 

Structur  lod  formode  ogsaa  en  eiendommelig  Bygning  af  Dyret. 

Skjønt  jeg  altsaa  havde  min  Opmærksomhed  særlig  henvendt  her- 
paa  og  til  den  Ende  i  længere  Tid  havde  efter  Udseendet  friske  og 

8* 
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levende  Stykker  staaende  paa  friskt  Søvand,  lykkedes  det  mig  dog 

ikke  at  faa  se  Polypen  udstrakt,  saaledes  som  det  i  lignende  Til- 

fælde  let  sker  med  vore  øvrige  Coraller,  f.  Ex.  Lophelia  prolifera, 

Amphelia  ramea  etc. :  Stykkerne  bibeholdt  sit  Udseende  uforandret, 

uden  at  nogen  Polyp  hævede  sig  over  Banden  af  de  smaa  stjerne- 

formige  Aabninger.  Inden  i  disse  saaes  dog  ved  Hjælp  af  Lupen 

med  Tydelighed  i  Vinklerne  mellem  de  saakaldte  ufuldstændige 

Septa  Spidsen  af  de  opakt  hvide  Tentakler,  der  vare  ialmindelig- 

hed  mere  eller  mindre  indadbøiede  mod  Centrum,  og  dybt  nede  i 

Bunden  af  Bægeret  en  ligeledes  opakt  hvid  knudeformig  Frem- 

staaenhed.  Dette  var  alt,  hvad  jeg  paa  det  levende  Dyr  kunde  ob- 

servere, da  det  naturligvis  ikke  lod  sig  gjøre  for  mig  paa  en  af 

Bølgerne  omtumlet  liden  Fiskerskøite  at  anstille  nogen  i  Detail- 

lerne  gaaende  mikroskopisk  Undersøgelse  eller  Dissection.  Imid- 

lertid opbevarede  jeg  flere  Stykker  paa  Spiritus  for  om  muligt  ved 

min  Hjemkomst  at  kunne  faa  noget  nærmere  Rede  paa  Dyret.  En 

saadan  Undersøgelse  har  jeg  nu  foretaget,  og  skjønt  jeg  langtfra 

betragter  denne  endnu  som  afsluttet,  har  jeg  dog  allerede  m  faaet 

se  saameget,  at  Dyret  er  væsentlig  forskjelligt  fra  de  øvrige  Coral- 

ler og  rimeligvis  slet  ikke  engang  hører  til  Anthozoerne,  men 

snarere  til  Hydrozoerne.  Ved  heldige  Gjennembrud  af  den  sten- 

haarde,  men  dog  porøse  Coral  har  jeg  kunnet  skaffe  mig  etnogen- 
lunde  Overblik  over  Polypeus  almindelige  Form  og  Forhold  til 

Corallen.  Bægeret  eller  Polyphulen  er  temmelig  dybt  og  kun  i 

sin  øverste  Del  forsynet  med  de  indad  fremspringende  Udbugtnin- 

ger  eller  Folde  (septa),  medens  disse  i  den  nederste  Del,  saaledes 

som  allerede  af  Verrill  (Notes  on  Radiata)  er  angivet,  i  Regelen 

forbindes  indbyrdes  ved  et  circulært,  Blad,  hvorved  fremkommer  en 

jevnbægerforinig  central  Hule  omgiven  af  et  bestemt  Antal  (5—10) 
fuldkommen  adskilte  trange  cylindriske  Huler  eller  Kanaler,  der 

aabne  sig  oventil  i  Indbugtningerne  mellem  de  saakaldte  Septa. 

I  Bunden  af  denne  central  e  Hule  sidder  det  egentlige  Polyplegeme, 

der  er  meget  lidet,  næsten  halvkugleforinigt  og  forsynet  med  en, 

som  det  synes  fremstrækkelig,  skarpt  begrændset.  stump  conisk 

Snabel  (proboscis),  paa  hvilken  ingen  Mnndaabning  var  at  bemærke. 
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I  Omkredsen  al  Polyphovedet  udgaa  de  smalt  cylindriske  Tentak- 

ler, der  i  Tal  svare  til  Indbugtningerne  af  Bægeret.  Deres  neder- 

ste Del  er  indsluttet  i  de  interseptale  Kanaler,  medens  den  øver- 
ste Del  træder  Mt  frem  fra  Indbugtningerne  mellem  de  saakaldte 

Septa,  hvorfra  de  med  sin  stumpt  tilrundede  Spids  ialmmdelighed  bøie 

sig  indad  mod  Centrum.  Nogen  tydelig  Communication  mellem 

de  forskjellige  Polyphuler  var  ikke  at  bemærke.  De  syntes  alle 

fuldstændigt  lukkede  nedad,  hvorved  dog  er  at  mærke,  at  den  hele 

Coral  i  sin  øverste  (levende)  Del  er  meget  porøs.  Ofte  fandtes 

formlen  de  egentlige  Polyphuler  i  Corallens  indre  Masse  nær  Over- 

fladen  smaa,  som  det  synes  overalt  lukkede  Huler,  hvori  var  ind- 

leiet  et  eller  flere  kugleformige  Legemer  (Æg?).  Ved  at  lade  et 

Stykke  af  Corallen  macerere  i  Eddikesyre  opløstes  de  kalkagtige 

Dele  under  stærk  Gasuclvikling,  hvorved  lodes  tilbage  Corallens 

organiske  Grundlag  foruden  en  mindre  Del  Kiselkrystaller.  Dette 

organiske  Grundlag,  som  gjengav  temmelig  tro  Corallens  oprinde- 
delige  Form,  bestod  af  et  tæt  og  temmelig  regelmæssigt  Net  af 

et  efter  Udseende  fibrøst  Væv,  hvori  var  indleiet  talrige  smaa  el- 

liptiske Nesselceller.  Selve  Polypens  Legeme  lod  sig  ogsaa  med 

temmelig  Lethed  udpræparere  af  denne  porøse,  elastiske  Masse  i 

Forbindelse  med  de  enkelte  Tentakler,  der  under  Mikroskopet  viste 

sig  overalt  besatte  med  overordentlig  smaa  tæt  pakkede  Nessel- 

celler. Dette  er,  hvad  jeg  hidtil  ved  mine  Undersøgelser  af  Spiri- 

tusexemplarerne  har  kunnet  skaffe  mig  Kundskab  om.  Til  en 

fuldstændig  Løsning  af  Spørgsmaalet  om  denne  Forms  systemati- 

ske Stilling  vil  imidlertid  udkræves  fornyede  omhyggelige  Under- 

søgelser af  det  levende  Dyr,  hvilket  jeg  haaber  senere  under  gun- 

stigere Omstændigheder  at  kunne  faa  Anledning  til  at  anstille.  Af 

det  allerede  anførte  synes  imidlertid  med  Sikkerhed  at  fremgaa, 

at  vi  her  have  for  os  en  Dyreform,  der  i  mange  væsentlige  Punk- 

ter afviger  fra  Anthozoerne,  hvortil  den  maaske  slet  ikke  engang 
kan  henføre?. 

Saavel  paa  Storeggen  som  paa  Mebotten  erholdtes  enkelte 

Smaastykker  af  denne  formodede  Coral.  Den  er  i  levende  Til- 

stand ligesom  tørret,  hvicl,  sjeldnere  med  et  svagt  gulagtigt  eller 
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rødligt  Skjær.  I  sin  Form  varierer  den  adskilligt,  idet  Grenene 

ikke  altid  vise  den  characteristiske  brede  lappede  Form,  men  un- 

dertiden ere  meget  smalere,  næsten  cylindriske  og  uregelmæssigt 

bugtede  og  bøiede. 

Phmiilaria  gracillima,  nov.  sp. 

De  script.    Polyparium  ramosum,  surculis  tenuibus,  rectis,  sat 

altis,  plumiformibus,  a  stirpe  crassiusculo,  composito,  corporibus 

alienis  basi  adnato  surgentibus.    Caulis  surculorum  regulanter  ar- 

ticulata.    Pinnæ  gracillimæ,  setiformes,  alternantes,  una  cujusqve 

caulis  internodii,  nunc  simplices,  nunc  imprimis  apicem  surculorum 

versus  bifidæ  vel  trifidæ,  ex  internodiis  longioribus  polypiferis  et 

brevioribus  non  polypiferis  alternantibus  compositæ.  Hydrothecæ 

minimæ,  caliculatæ,  intervallo  perlongo  disjunctæ,  usqve  ad  12  cu- 

jusqve pinnæ.    Nematophoræ  subpedunculatæ  et  in  caule  et  in  pin- 

nis  obviæ,  3  superiores  inter  qvamqve  hydrothecam  intervallo  fere 

æqvali  inter  se  dispositæ,  2  laterales  in  fronte  hydrothecarum. 

Gonothecæ  non  magnitudine  insignes,  numerosæ  et  in  caule  et  in 

pinnis  ad  bifurcationem  earum  singulæ  vel  per  paria  obviæ,  lævis- 

simæ,  urceolares,  apertura  integra  circulari,  nonnullæ  tamen  multo 

breviores  et  apertura  ampliore  insignes.    Polypi  sat  magni  tenta- 

culis  circiter  14.    Color  stirpis  et  caulis  surculorum  corneus,  pin- 

narum  et  polyporum  albido-hyalinus.    Altitudo  polyparii  70mm,  sur- 
culorum 50ram. 

Habitat  haud  freqvens  ad  „Mebotten"  in  profunditate  60 — 80 
orgyarum,  fundo  arenoso. 

Af  denne  særdeles  smukke  og  fint  byggede  Hydrozo  toges  3 

Exemplarer  i  Kanten  af  Storedybet  paa  C>0— 80  Favnes  Dyb,  fin 

Saadbund.  Af  de  tidligere  kjendte  Arter  synes  den  at  komme  nær- 
mest PL  setacea,  Ellis,  men  adskiller  sig  ved  Polypariets  grenede 

Form  og  ved  en  endnu  langt  finere  og  slankere  Bygning.  De  en- 
kelte, Smaagrene  ere  nemlig  langt  tyndere,  haarfine  og  ofte.  især 

mod  Spidsen  af  Skuddene,  tvedelte  eller  endog  tredelte.  Ligeledes 

ere  Polypba^gerne  forholdsvis  mindre  og  videre  adskilte;  endelig 

ere  Generationskapslerne  baade  i  sin  Form  og  Stilling  forskjellige. 
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Halecium  halecimim,  L. 

Af  denne  ved  vor  hele  Kyst  forekommende  Art  toges  et  Par 

Exemplarer  sammen  med  foregaaende. 

Clytia  Johnstcnii,  Alder. 

Enkelte  Individer  af  denne  langs  vor  hele  Kyst  forekommende 

Hydrozo  fandtes  fastsiddende  paa  den  tykkere  Stamme  af  Plumu- 
laria  gracillima. 

Myriothela  phrygia,  Fabr. 

2  Exemplarer  af  denne  mærkelige,  ved  vor  Kyst  overordentlig 

sjeldne  Hydroide  fandtes  sammen  med  de  foregaaende  i  Kanten  af 

Storedybet.  Begge  Exemplarer  ere  i  sammentrukken  Tiltand  af 

næsten  kegledannet  Form  og  overalt  tæt  besatte  med  kugleformige 

Generationskapsler;  kun  paa  den  allerøverste  koniske  Ende  be- 
mærkes  de  uregelmæssigt  spredte  Tentakler  i  Form  af  mindre 

Smaaknuder.  Basis,  som  har  været  fæstet  til  Sanden,  er  noget 

udbredt,  men  uden  tydelige  Rodtrevler. 



Bemærkninger  om  Formelen  for  Høidemaaling 

med  Barometer. 

Af 

C.  M.  Guldberg. 

(Foredraget  i  Mødet  den  7  Juni  1872). 

Uagtet  de  Love,  hvoretter  Naturens  Kræfter  virke,  i  sin  op- 

rindelige  Form  ere  meget  enkelte,  saa  leder  i  Almindelighed  Na- 
turens Fænomer  til  saa  sammensatte  Funktioner,  at  de  i  de  fleste 

Tilfælde  unddrage  sig  en  exakt  Behandling.  Man  maa  derfor  nøie 

sig  med  enten  at  behandle  Fænomenet  i  en  ideal  Tilstand,  idet 

man  bortser  fra  de  mindre  væsentlige  Virkninger,  eller  ogsaa,  der- 

som alle  Omstændigheder  skulle  tåges  i  Betragtning,  at  anvende 

Tilnærmelsesformer,  der  ere  grundede  paa  Eækkeudviklinger. 

Men  i  sidste  Tilfælde  maa  man  medtage  alle  Virkninger  af  samme 

Orden ;  undlader  man  dette,  saa  ville  de  anbragte  Korrektioner  kun 

være  af  ringe  Betydning,  og  det  er  da  mere  rationelt  at  anvende 

Formelen  for  den  ideale  Tilstand.  Det  er  en  saadan  Mangel  paa 

rational  Fremgangsmaade,  som  man  ofte  Ander  anvendt  ved  den 

sædvanlige  Barometerformel,  og  hvorom  jeg  her  skal  udtale  mig. 

Naar  man  betragter  Atmosfærens  Ligevægtstilstand,  en  Lige- 
vægt,  som  i  Virkeligheden  ikke  linder  Sted  samtidig  overalt,  men 

tyg  i  det  Store  tåget  altid  er  tilstede,  maa  man  betragte  Jorden 

som  en  Rotationsellipsoide,  der  roterer  om  en  fast  Axe  og  er  om- 
given af  en  Atmosfære  sammensat  af  forskjellige  Gasarter. 

De  Kræfter,  der  optræde  virkende  paa  en  Gaspartikel  i  At- 
mosfæren, ere  da:  Ellipsoidens  Tiltrækning,  Centrifugalkraften  og 

Atmosfærens  Tiltrækning. 

De  Aarsager,  der  betinge  Atmosfærens  Tæthed,  ere  Trykket, 

Temperaturen  og  Blandingsforholdet  af  de  forskjellige  Gasarter, 

hvoraf  betragtes:    Sttrstof   Krrelstof,    Vanddawp  og  Kulsyre.  De 
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øvrige  tilstedeværende  Gasarter  ere  af  saa  ringe  Mængde  og  af 

saa  variabel  Gehalt,  at  de  ikke  kunne  komme  i  Betragtning,  hvilket 

ogsaa  fremgaar  af  de  etterfølgende  Beregninger  over  Kulsyrens 

Indflyclelse. 

Førenu  vi  gaa  over  til  at  undersøge  Virkningen  af  de  for- 

skjellige Kræfter  og  Aarsager,  bør  vi  bestemme  den  Grad  af  Nøi- 

agtighed,  som  Formelen  skal  tilfredsstille.  Kaldes  Jordens  Excen- 
tricitet  e,  saa  er: 

£  =  0,082; 

denne  Størrelse  ville  vi  betragte  som  en  liden  Størrelse  af  første 

Orden,  og  saa  ville  vi  medtage  Størrelser  af  anden  Orden,  hvorved 

altsaa  Feilen  kan  blive  af  tredie  Orden,  og  mindre  end  eller 

1*0  pro  cent. 
Forholdet  mellem  Ellipsoidens  Volum  og  Volumen  af  enKugle, 

hvis  Diameter  er  Jordens  Omdreiningsaxe,  er  lig: 

1  +  s2  =  1,00667; 

følgelig  er  Forskjellen  mellem  Ellipsoidens  og  Kuglens  Tiltræhiing 

en  liden  Størrelse  af  anden  Orden. 

Er  Jordens  Vinkelhastighed  o,  dens  midlere  Radius  r0,  Tyng- 
dens Acceleration  g,  saa  er  Centrifugalkraften  paa  en  Masseenhed 

ved  Breddegraden  9  lig  r0o2  cos  9,  og  Forholdet  mellem  Centri- 
fugalkraften og  Tyngdekraften  er: 

2 

Æ  cos  9  =  0,0034  cos  9 ; 

denne  Størrelse  er  altsaa  af  samme  Orden  som  Ellipsoideformens 

Virkning. 

Et  Punkt  i  Afstanden  h  fra  Jordens  Overflade  tiltrækkes  med 

en  Kraft    "^føy  naar  J°r(^en  betragtes  som  en  Kugle.  Beregnes 
nu  Forskjellen  mellem  Tiltrækningen  paa  Overfladen  og  i  Høiden 

h,  og  udtrykkes  denne  Forskjel  i  Dele  af  g9  saa  findes: 

for  h  =  1000  Meter;  h=  10  000  Meter;  h=  100  000  Meter 

0,0003;  0,0031;  0,0317; 

Tiltr tekningens  Forandring  med  Høiden  er  altsaa  for  midlere 

Høider  af  samme  Orden  som  Centrifugalkraften  og  Ellipsoidef ormen. 
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Kaldes  r0  -f  h  for  r,  og  betragtes  Jorden  som  en  Kugle  og 
Atmosfæren  som  en  concentrisk  Kugleskal,  saa  er  Massen  af  den 

Atmosfære,  der  befinder  sig  under  en  Gaspartikel  i  Afstanden  h 

fra  Overfladen,  naar  p"  er  dens  midlere  Tæthed,  lig 

i7rp«(r3_r03). 

Forholdet  mellem  denne  Masse  og  Jordens  Masse  er: 

7  V 

Nu  er  Jordens  midlere  Tæthed  5,5  og  Atmosfærens  midlere 

Tæthed  paa  Overfladen  0,001293,  begge  henførte  til  Våndets  Tæt- 
hed som  Enhed;  følgelig  er  dette  Forhold  i  Virkeligheden  altid 

mindre  end 

0,000  0001;      0,000  001;  0,000  01. 

for  h  =  1000m ;  h  =  10  000m  ;  h  =  100  000m. 
Heraf  sluttes,  at  Atmosfærens  egen  Tiltrækning  er  en  saa  Håen 

Størrelse,  at  den  altid  han  sættes  ud  af  Betragtning. 

Atmosfæren  kan  betragtes  som  en  mekanisk  Blanding  af  per- 

manente Gasarter,  idet  Vanddampene  ved  de  i  Atmosfæren  fore- 
kommende Temperaturer  forholde  sig  som  en  permanent  Gasart 

ligetil  deres  Mætningspunkt,  En  saadan  Blanding  følger  samme  Lov 

som  en  enkelt  Gasart  og  kan  udtrykkes  ved  Ligningen: 

p  =  ap  [273  -f-*]  =  ap  T. 
Her  betegner  p  Spændingen  i  Kilogram  pr.  Kvadratmeter,  p 

Tætheden,  t  Temperaturen  i  Centigrader  og  T  den  absolute  Tem- 
peratur; a  er  en  Constant  afhængig  af  Blandingens  Sammensætning. 

For  tør  atmosfærisk  Luft  er: 

-  =  29,27. 
9 

Tætheden  udtrykkes  i  absolut  Maal,  saaledes  at  gp  er  Vægten 

af  en  Kubikmeter  Blanding.  Det  bemærkes,  at  naar  intet  tilføies, 

menes  ved  g  Tyngdens  Acceleration  ved  45°  Bredde  eller 

g  =  9,80892m. 
Betragte  vi  1  Kilogram  Blanding  bestaaende  af  x  Kilogram 

Kulsyre  og  (1 — x)  Kilogram  tør  Luft,  og  ere  a4  og  a"  Constanterne 
for  tør  Luft  og  Kulsyre,  saa  er: 
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a  =  k  (1— x)  +  a"x  =  a'  [1— (1—  x]. 

Nu  er  Constanten  a  omvendt  proportional  med  en  Gasarts 

Tæthed  under  forøvrigt  samme  Forhold;  følgelig  er 

a'  1,53' 
Indsættes  denne  Værdi,  findes: 

%  =  1—0,3464  x. a 

Luftens  Kulsyregehalt  varierer  mellem  6  og  9  Titusindedele; 

altsaa  ligger  Forholdet  -  mellem  1—0,0002  og   1—0,0003;  disse 

Størrelsers  Forskjel  er  saa  liden,  at  Kulsyremængden  han  sættes 

ud  af  Betragtning. 

Er  i  1  Kilogram  Blanding  y  Kilogram  Vanddamp  af  Sp  sen- 

dingen /  og  (1 — y)  Kilogram  tør  Luft  af  Spændingen  p — f  saa  er, 

naar  a"4  er  Vanddampens  Constant  og  vi  bemærke,  at 
a    5 

a"'  8"' 

a  =  a'  (l-y)  +  a"'y  =  a'  [l-y  +  |y]  =  a'  £1  -f  f-  yl 

Videre  ere:  f=a'"p"'T; ?"'  =  ?</; 

heraf  følger: 

hvoraf  erholdes: 

Er  Luften  mættet  med  Vanddamp,  og  er  Atmosfærens  Spænding 

760mm,  saa  er  for: 

t  =  —  10°;  0°;       10°;  20°;  30°. 

f  =  2,08;  4,60;     9,16;  17,39;  31,55rom. 

^=1,0010;  1,0023;  1,0045;  1,0086;  1,0156. 

Men  heraf  fremgaar,  at  Vanddampenes  Virkning  er  af  samme 

Orden  som  Centrifugalkraften  og  Ellipsoidef ormen  \  skulle  de  sidste 

medtages,  saa  maa  ogsaa  Atmosfærens  Fugtighedsgrad  observeres  og 

medtages  i  Beregningen. 
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Hidindtil  har  man  antaget  en  midlere  Fugtighed,  der  steg 

med  Temperaturen,  idet  man  har  sat 

1  — 3-  /  =  \  —  b  —  ct. 

8  p 

Denne  Formel  er  vistnok  passende  for  midlere  Temperaturer 

og  midlere  Forhold;  men  da  vi  ved,  hvorledes  Fugtighedsgraden 

er  afhængig  af  de  lokale  Forhold,  saa  forekommer  det  mig,  at  en 

Formel,  der  indeholder  Korrektioner  for  Centrifugalkraften,  Ellip- 

soideformen  og  Tyngdens  Variation  med  Høiden,  og  ikke  forud- 
sætter  Vanddampenes  Spændkraft  observeret,  ikke  kan  siges  at 
være  rational. 

Dersom  man  ikke  observerer  Vanddampenes  Spændkraft,  be- 
høver man  ikke  at  medtage  smaa  Størrelser  af  anden  Orden  og 

kan  betragte  Tyngdekraften  som  constant.  Ifølge  Hydrostatiken 
er  da: 

dp  = —  g$  dh. 
Elimineres  p  bort,  saa  faar  man: 

dp   g  dk 

7  a  f' For  at  udføre  Integrationen  maa  man  kjende  Loven  for  Tem- 

peraturens Forandring  med  Høiden  eller  Trykket  p.  Antages  først 

Temperaturen  constant,  og  betegnes  Værdierne  paa  den  nedre 

Station  med  Index  0,  saa  er: 

lognat(^)  =  ̂ >  (1). 
Da  vi  have  antaget  Tyngdekraften  constant,  saa  er  det  ligegyl- 

digt,  enten  Observationerne  foregaa  ved  Kviksølvbarometer  eller 

Aneroidbarometer;  betegne  b0  og  b  de  til  0°  reducerede  Barome- 
terhøider,  saa  er: 

h  -  h0  =  ̂   [273  +  t]  lognat  [^°]. 
Ved  praktisk  Brug  tåges  Middeltallet  mellem  Temperaturerne 

paa  de  to  Stationer,  og  indføres  Udvidelseskoefficienten,  som  for 

en  midlere  Fugtighedsgehalt  forøges  til  iT)401)>  saa  ̂ aar  man  første 
Tilnærmdscsformd: 

log  [h  -  //0]  =  4,26480  -f  log  [1  +        +  l0S  P°g  l,o  ~  l08-  ̂  
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Vi  ville  nu  gaa  over  til  at  betragte  Temperaturens  Forandring 

med  Høiden.  Tænker  man  sig  en  Luftpartikel  af  Spændingen  p01 

Tætheden  p0  og  Temperaturen  t0  meddelt  en  forsvindende  liden 

Hastighed  opad,  saa  vil  den  vedblive  at  bevæge  sig  opad,  men  paa 
samme  Tid  vil  dens  Tilstand  forandres.  Dersom  den  under  sin 

Bevægelse  meddeles  eller  fratages  Varme  proportional  dens  Tem- 

peratur, saa  ville  ifølge  den  mekaniske  Varmetheori  dens  Spænding 

p,  dens  Tæthed  p  og  dens  Temperatur  t  være  bestemte  ved  Lig- 
ningerne : 

P  =  Po 

pm  pQm 
m  —  1  m  —  l 

i>_Z_  =  Po^ 
273  +  t      273  -f-  t0' 

Er  Koefficienten  m  —=  1,41,  saa  vil  den  hverken  have  modtaget 

eller  tabt  Varme  udenfra.  Er  rø  :>  1,41,  saa  vil  den  have  afgivet 

Varme;  er  m  <z  1,41,  vil  den  have  modtaget  Varme.  Saalænge 

m:>  1,  vil  dens  Temperatur  stadigt  synke;  er  m<zl,  vil  den  med- 
deles saamegen  Varme,  at  dens  Temperatur  stadigt  stiger. 

Dersom  denne  Luftpartikels  Temperatur  under  dens  Bevægelse 

opad  aftager  hurtigere  end  Temperaturen  i  de  omgivende  Luftlag, 

saa  er  Luftens  Ligevægtstilstancl  stabil;  thi  da  vil  Luftpartikel  en, 

naar  dens  levende  Kraft  er  forbrugt,  sjuke  ned  igjen.  Dersom 

derimod  dens  Temperatur  aftager  langsommere  end  Omgivelsernes 

Temperatur,  saa  er  Luftens  Ligevægtstilstand  labil;  thi  da  vilLuft- 
partikelen  altid  være  specifik  lettere  end  de  omgivende  Luftlag  og 

derfor  fortsætte  sin  Bevægelse  opad  med  voxende  Hastighed. 

Indføres  Værdien  af  p  i  de  sidste  Ligninger  i  den  foregaaende 

Differentialligning,  kommer  man  til  Ligningen: 

Den  her  fremsatte  Hypothese  fordrer  altsaa,  at  Temperaturen 

aftager  eller  tiltager  i  en  arithmetisk  Række  med  Høiden. 

Forudsætter  man,  at  ingen  Varme  berøves  eller  meddeles  Luft- 

partikelen  under  den  opadgaaende  Bevægelse,'  saa  er  m  =1,41,  og 

Luftpartikelens  Temperatur  vil  da  aftage  om  0°,9936  for  hver  100 
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Meter,  og  denne  Temperaturaftagelse  vilde  da  angive  Betingelsen 

for  Atmosfærens  stabile  Ligevægtstilstand.  Det  er  imidlertid  Grund 

til  at  antage,  at  en  Luftpartikel  under  sin  Bevægelse  opad  virkelig 

meddeles  Varme  udenfra,  og  ovenstaaende  Regel  er  derfor  kun 

anvendelig  for  meget  hurtige  Luftstrømninger.  Denne  Antagelse 

fremgaar  af  Betragtningerne  over  Atmosfærens  Høide.  Med  Hensyn 

paa  Atmosfærens  Høide  kan  to  Tilfælde  tænkes;  den  er  begrændset 

eller  ubegrændset.  Er  Atmosfæren  begrændset,  saa  maa  det  yderste 

Luftlag  have  en  Temperatur  lig  det  dbsolute  Nul  eller  —  273°;  thi 
en  Gas  kan  ikke  have  Spændingen  Nul  uden  ved  denne  Temperatur. 

Sætter  man  nu  i  den  sidste  Ligning  t  =  —  273°  og  hQ  =  0,  saa 
faar  man  tilnærmet  den  høieste  Værdi  for  Atmosfærens  Høide: 

/,  =  -w   SL  (273  +  *0). 
m  —  lg  v  u/ 

Er  nu  m  =  1,41,  og  sættes  t0  =  0°,  saa  findes  h  =  27480  Meter, 
en  Værdi,  som  er  altfor  liden  og  viser,  at  m  maa  være  mindre 

end  1,41,  eller  at  Varme  maa  være  meddelt  Luftpartikelen  under 

dens  Bevægelse  opad.    Er  f.  Ex.  m  =  ~^  saa  er  h  over  200000 

Meter,  hvilket  er  mere  overensstemmende  med  de  Erfaringer,  man 

har  hentet  andetstedsfra  om  Atmosfærens  sandsynlige  Høide.  An- 

tager  man  derimod,  at  Atmosfæren  er  ubegrændset,  saa  maa  Ver- 

densrummet  være  opfyldt  af  Luft  af  en  yderst  ringe  Tæthed;  for- 

udsætter  man,  at  paa  Jordens  Overflade  er  Trykket  760n,n,  og  antages 

Temperaturen  uforandret  lig  0°,  saa  er  Spændingen  i  en  Høide  af 

200000  Meter  kun  t^-o  tt^tt  tfittt  Millimeter,  altsaa  en  for  vore  In- 
strumenter ikke  maalelig  Størrelse. 

Ved  den  praktiske  Anvendelse  af  Loven  om  Temperaturens 

Aftagen  efter  en  arithmetisk  Række  viser  det  sig,  atAfvigelsen  fra 

den  tidligere  opstillede  Regel  om  at  anvende  Middeltallet  af  de 

to  Stationers  Temperaturer  kun  er  yderst  ringe.  Sættes  t0  —  /  lig 
t,  saa  har  man,  naar  Middeltallet  anvendes: 

logn  at  r  °)  - 
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I  det  andet  Tilfælde  er: 

=  Ti     T~~      +  i  "r  "i"  ?  t~2  +  •••]• 

Kaldes  Høideforskjellen,  der  udledes  af  den  første  Formel,  z, 

saa  er  Høideforskjellen,  der  udledes  af  den  anden  Formel,  tilnærmet: 

T2 

h—  A0  =  #[l—  iVj-d 

=  41-A«2  (^o-02]. 
Her  betegner  a  Luftens  Udvidelseskoefficient  eller  Yfy 

Det  staar  nu  tilbage  at  undersøge  Virkningerne  af  Atmosfæ- 

rens Sammensætning;  den  tørre  Luft  bestaar  af  x0' =  0,231 kg  Sur- 

stof  og  #0"  =  0,769ke  Kvælstof  ved  Havets  Overflade.  Dersom 
Atmosfæren  var  i  absolut  Hvile,  vikle  hver  enkelt  Gas  art  antage 

sin  egen  Ligevægtstilstand  uafhængig  af  den  anden.  Sættes  for 

Kortheds  Skyld 

og  betegnes  det  partielle  Tryk  af  Surstoffet  og  Kvælstoffet  med  p' 

og  p",  saa  erholdes  ved  at  sætte  h0  =  0  i  Ligning  (1) 

P'  —  p0"e~ch 

p"  =2>o"e~c"h- Betegnes  nu  Forholdet  mellem  Surstof-  og  Kvælstofmængden 

med  Tc  =  ~,  og  er  dette  Forhold  ved  Overflaclen  k0  =       saa  faar x  x0 

man,  idet  man  bemærker,  at  dette  Forhold  er  proportionalt  For- 
holdet mellem  de  partielle  Tryk, 

-  =  e-{c-c"\h 

Ir   

For  h  =  1000  10  000  100  000  Meter 

er:  £-  =  0,983  0,845  0,182. 

Surstofgehalten  vilde  altsaa  aftage,  jo  høiere  man  kom  op.  Er 

nu  Luftens  Constant  a  og  ved  Overfladen  a0,  saa  er 

a'x0'  +  a"x0"  ~  h   .  aT  r+  k 0  a' 
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For 

Man  nnder  da: 

h  =  1000 10  000 100  000  Meter 

?L  =  1,0004   1,0034  1,022. 

Virkningen  af  Luftens  Samraensætning  vil  de  altsaa  for  de  sæd- 

vanlig forekommende  Høider  kun  være  yderst  ringe.  Men  Foran- 
dringen i  Luftens  Sammensætning  grunder  sig  paa  den  Hypothese, 

at  Atmosfæren  betinder  sig  i  absolut  Hvile;  dette  nnder  nu- ikke 

Sted  for  de  lavere  liggende  Luftlag,  hvori  der  stadig  foregaar  Luft- 
strømninger  baade  i  vertikal  og  horizontal  Retning. 

Da  nu  Loven  om  den  gjensidige  Uafhængigked  ikke  gjælder 

for  Gasarter,  som  ere  i  Bevægelse,  thi  under  Bevægelsen  virke 

de  forskjellige  Gasarter  paa  hverandre,  og  da  en  stadig  Udvexling 

af  Luften  i  de  lavere  Luftlag  nnder  Sted,  saa  maa  vi  antage,  at 

Luften  i  den  Del  af  Atmosfæren,  der  ligger  Jorden  nærmest,  og 

indenfor  alle  maalelige  Høider  har  en  constant  Sammensætning. 

Hvad  angaar  Vanddampenes  Mængde  i  Luften,  da  kan  denne 

maales  ved  begge  Stationer,  og  Erfaring  vil  da  vise,  om  Luftens 

Sammensætning  med  Hensyn  paa  disse  er  constant  eller  ikke.  Er 

Sammensætningen  constant,  saa  er  ogsaa  -  constant  og  a  forbliver 

uforandret.  Skulde  derimod  ikke  Sammensætningen  vise  sig  ufor- 

andret, saa  kan  man  antage,  i  Lighed  med,  hvad  tidligere  er  an- 

ført, at  Vanddampene,  der  udvikles  paa  Jordens  Overtiade  med 

en  Spændkraft  /0,  bevæge  sig  opad  og  erholde  en  Spændkraft  /' 
bestemt  ved: 

Denne  Værdi  kan  man  da  indføre  i  Ditiwvntialligningen,  og 

Integrationen  lader  sig  med  Lethed  udføre.    Man  faar  da.  at  iste- 

detfor  Korrektionskoeflicienten  1  — |     skal  man  skrive : 

u-l  n-1 

T  ~  T0  - 
Man  Ander  da: 
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I         3  po  p 

fo  _  / 

lognat  (ft  .  JR 

hvilket  tilnærmet  er  det  samme  som  at  anvende  Middeltallet  af  de 

observerede  Værdier  afy. 

Vi  kunne  nu  gaa  over  til  at  opstille  den  anden  Tilnærmelses- 

formet, hvori  tåges  Hensyn  til  smaa  Størrelser  af  anden  Orden,  og 

som  forudsætter,  at  Vanddampenes  Spændkraft  observeres  samtidig 

med  Barometerobservationerne  og  Temperaturobservationerne.  Vi 

betragte  det  almindeligste  Tilfælcle,  at  den  ene  Station  befinder  sig 

under  Breddegraden  90  og  i  Høiden  h0  over  Jordens  Overflade, 

den  anden  Station  ved  Breddegraden  9  og  i  Høiden  h. 

Betegnes  Kræftefunktionen  med  U,  saa  er  ifølge  Hydrostatiken: 

9 

Da  Jorden  betragtes  som  en  Rotationsellipsoide,  saa  kan  Uuå- 

trykkes  ved  2  uafhængig  Variable  r,  der  betegner  Punktets  Af  stand 

fra  Jordens  Centrum  og  9.  Følgelig  har  dU  Formen  Adr  +  Bdf. 
Bemærkes  nu,  at  Attr  aktionen  er  en  Funktion  af  Punktets  Koordi- 

nater, og  at  følgelig  9  altid  indgaar  under  Formen  rcosy  og  rsiny, 

og  da  Centrifugalkraften  er  proportional  rcosy,  saa  indsees,  at  i  det 

partielle  Differential  B  findes  intet  Led,  hvori  9  forekommer  alene  ; 

følgelig  vil  Integralet  af  Adr  give  det  fuldstændige  Integral  af  U. 

Nu  er  A  Attraktionen  langs  r,  og  for  de  sædvanlig  forekommende 
Afstande  kan  man  sætte: 

A  =  —  g(l  —  pcø<?2  9)  (^)2. 
Indføres  r  =  r0  -J-  h,  saa  har  man  følgelig : 

-  =-^(1-^0,29)  T.o^. 

Ligningen  for  en  Niveauflade  er: 
U  =  constant. 

Nu  er  Jordens  Overflade  selv  en  Niveauflade,  og  betragtes  en 

Niveauflade,  hvis  Af  stand  fra  Jordens  Overflade  ved  45°  Bredde  er 

H0  og  ved  90°  er  h0,  saa  er,  naar  -°  kan  sættes  ud  af  Betragtning: 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1872.  9 
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H0  =  h0(l-?>cos2%), 

eller  h0  =  H0(l  +  $  cos  2  <p0). 

Endvidere  er  denne  Niveauflades  Afstand  ved  Breddegraden  9 

lig  V  =  iT0(l-f-^o^9), 

eller  h0'  =  h0  [1  -f  $  (co5  2  9  —  cos  2  90)]. 
Indføres  Værdien  for  p,  saa  har  man: 

Dersom  man  nu  betragter  ̂   som  constant.  ligeledes  T  som  constant, 

og  antager,  at  -  blot  medtages  i  første  Potents.  saa  faar  man: 

1       i  /P»}      0  1  —  ?  cos  2  9     ,      *  / 

2       1  -f  Hj» 

Kaldes  nu  Høideforskjellen  ved  0°  og  naar  alle  Korrektioner  bort- 
kastes Z,  hvilken  med  Lethed  kan  opstilles  i  en  Tabel,  saa  er 

lognat  (Po)  =  9, 
0  '        a  273 

Heraf  tindes : 

1  _  K  =  Z  [1  +  *  M  +  f  l  +        2  9  +  Z+ro2hol 
Vil  man  antage,  at  Temperaturen  aftager  efter  en  arithmetisk 

Række,  saa  tilføies  —  TV  a2  (t0  —  f)2,  og  man  kan  ogsaa.  som  oven- 

for antydet,  tage  i  Betragtning  Forandringen  af  --  .  Man  faar  da  for 
An  eroidbammetere  : 

h  =  h0  [1  +  p  (cos  2  9  -  cos  2?0)]  +  Z[l  +  a  +  \  fp+$cos  29 

For  Kviksølvbarometere  maa  en  egen  Korrektion  anbringes. 

Er  Barometerstanden  reduceret  til  0°  b0  og  b,  saa  er: 

Po  =  Po  Oo  +      1  —  t cos 
P     b  (r0+h0y  i  — p«»a<p ' 

eller  &  —  ̂   [1  -f2Z+?  (c^29— cos2?0)]; 

hvoraf  følger:  lognat  (Po)  =  lognat  A)  +  2Z+  P  (ms-  2  9  —  «w  2  <p0). 

Indføres  denne  Værdi  i  den  oprindelige  Formel,  idet  Z  beregnes  af: 
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lognat  4 
saa  findes: 

A  =  Z[1,0025  +  ol  +  f  l  ^-^0-^(^-0^] 
+  fc0  +  (20>8  +  P  7*o)  (cos  2  9  —  cos  2  90). 

Z  beregnes  af  Formelen 

log  Z=  4,26480  +  log  (log  b0  —  log  6). 

Videre  er:    a  =  0,003663 

P  =  0,0026 

r0  =  6366700  Meter. 

Er  ikke  -=^°,  skal  man  istedetfor  -  sætte      ̂ ° — A P       Po  P  Po  p  lognat  (^. 

Jordens  Overflade  er  som  omtalt  en  Niveauflade,  og  Lufttrykket 

er  overalt  det  samme,  dersom  Luften  er  i  Hvile;  observeres  nu 

Lufttrykket  ved  Kviksølvbarometer,  saa  maa  dettes  Stand  reduceres 

til  45°  Bredde  ved  at  multiplicere  den  til  0°  reducerede  Barometer- 

høide  med  (1  —  (J  cos  2  9).  Denne  Korrektion,  der  er  indført  i  oven- 
staaende  Høideformel,  kan  have  Indflydelse  ved  Bestemmelsen  af 

Luftstrømningerne  paa  Jordens  Overflade.  Et  Aneroiclbarometer, 

der  er  justeret  ved  45°  Bredde,  behøver  kun  at  korrigeres  for 
Temperaturen. 

9* 



Zur  Theorie  der  Differential-Probleme. 

Von 

Sophus  Lie. 

(Indleveret  den  14de  Novbr.  1872). 

Seit  einiger  Zeit  ist  es  mir  unmoglich  gewesen,  meine  Unter- 

suchungen  ausfuhrlicher  zu  redigiren.  Ich  erlaube  mich  daher  im 

Folgenden  ein  kurzes  Resume  einiger  Resultate  zu  geben,  welche 
mir  bemerkenswerth  scheinen. 

Die  Mongésche  Theorie  der  Charakteristiken  kann  auf  belie- 

bige  partielle  Gleichungen  (Pfaffsche  Probleme)  ausgedehnt  werden. 

Zu  diesem  Zwecke  scheint  es  mir  nutzlich  zuerst  den  Dupirfschen 

Begriff  Indicatrix  zu  verallgemeinern. 

Eine  Classification  partieller  Gleichungen  l.O.  nach  Eigen- 

schaften,  die  bei  allen  Pwrøfø-Transformationen  ungeåndert  bleiben, 

giebt  sogleich  eine  Classification  von  Gleichungen  beliebiger  Ord- 

nung  nach  Eigenschaften,  die  gegeniiber  allen  Beruhrungs-TramS' 

formationen  invariant  bleiben  *. 

Es  ist  mir  gelungen  meine  Arbeiten  iiber  partielle  Gleichungen 
mit  infinitesimalen  Transformationen  nach  verschiedenen  Seiten  hin 

zu  erweitern,  insbesondere  auch  auf  das  PfalFsche  und  simultane  Sy- 

steme  gewohnlicher  Gleichungen  auszudehnen.  Ich  betrachte  sowohl 

permutable  Transformationen,  wie  solche  die  eine  Gruppe  bilden. 

Es  gelingt  entweder  eine  Zahl  Integrale  sogleich  aufzustellen,  oder 

auch  das  Problem  in  einfachere  zu  zerlegen.  Vereinfachungen 

anderer  Art  treten  ein,  wenn  gewisse  Differential-Gleichungen  sich 

integriren  lassen,  welche  in  gewissem  Sinne  den  betrelfenden  Trans- 

1  Ich  stelle  die  Fragcn:  Existiren  Transformationen  von  ])articllcn  Gleichungen 
hoherer  Ordnung,  die  nicht  Boruhrungs-Transformationen  sind?  Existiren  Bcriih- 
rungs-Transforinationen  hOherer  Art? 
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formationen  zugeordnet  sind.  Unter  diesen  Betrachtungen  subsu- 
miren  sich  viele  alte  wie  neue  Theorien. 

Das  PfafFsche  Problem  kann  in  einer  einfacher  Weise  erledigt 

werden,  welche  meine  neue  Integrations-Methode  analog  ist.  Ich 

benutze  hierbei  weder  das  Po isson-  JacoM sche  noch  das  MayeSsche 
Theorem. 

Die  von  Mayer  und  mir  in  neuerer  Zeit  gegebenen  Theorien 

fuhren  olme  tveiter  das  Problem  der  drei  Korper  darauf  zuruck  ein 

Integral  von  je  einem  Systeme  von  6,  4,  2  gewohnlichen  Differential- 

Gleichungen  zu  finden. 

Die  Cleb sch' sche  Theorie  der  Connexe  fiihrt  auf  das  allgemeinste 
Problem  der  Differential-Gleichungen.  Man  erhålt  hierbei  sehr 

bemerkenswerthe  Classen  Probleme.  Es  ist  nothwendig  den  Begriff 

Haupttangenten-Curven  in  allgemeinster  Weise  auszudehnen.  Es 

steilt  sich  die  Auf gabe:  die  in  meiner  Abhandlung:  Ueber  Complexe 

gegebenen  Theorien  auf  Connexe  zu  erweitern.  Noch  sei  zugefugt, 

dass  der  Geschlechts-Begriff  sich  ilberhaupt  auf  DifFerential-Problem, 

welche  eindeutig  transformirt  werden,  erweitert. 

Christiania  den  14de  Novbr.  1872. 

Zur  Invarianten-Theorie  der  Beriihrungs- 
Transformationen. 

Von 

Sophus  Lie. 

(Foredraget  i  Mødet  den  20de  Decbr.  1872). 

Sind  ̂   a2 .  .  aj  Funktiohen  von  xt  .  .  xn  Pj  .  .  p„  die  in  solcher 

gegenseitigen  Beziehung  stehen,  dass  immer  (aj  ak)  sich  als  Funktion 

der  a  ausdriicken  lasst,  so  bilden  die  linearen  Gleichungen 

(a^  M)  =  0  (a,  M)  =  0  .  .  .       M)  =  0 

im  Clebscheschen  Sinne  ein  geschlossenes  System.  Sind 

Og  .  .  . 
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die  zugehorigen  gemeinsamen  Losungen,  so  ist  es  bekannt,  dass 

jedesmal  (at  au)  eine  Funktion  der  a  ist.    Die  beiden  Gruppen 

(ai  %  »i)  te  «2  *\) 

die  in  einem  vollståndigen  reciproken  Verhåltnisse  stehen,  sollen 

conjugirte  geschlossene  Gruppen 1  heissen. 
In  der  geschlossenen  Gruppe  (ut  .  .  .  u,)  existiren  eine  Zahl 

Funktionen 

<Pi  (tii  «a ■  •  •    ui).  9a  •  •  •  9n, 
die  allen  Gleichungen 

(9i  uk)  =  0  [ :  k  =  1.2.  .  .  .  1 

geniigen;  N  und  1  sind  gleichzeitig  geråde  oder  ungerade,  wobei  0 

als  geråde  Zahl  zu  betrachten  ist.  Die  Zahl  N,  die  immer  ange- 

geben  werden  kann,  ist  dieselbe  fur  eine  Gruppe  wie  flir  die  con- 

jugirte. Die  9  sind  die  Integrale  eines  simultanen  Systems,  welches 

aufgestellt  werden  kann. 

Die  Zahl  N  ist  die  einzige  Eigenschaft  einer  geschlossenen 

Gruppe,  die  bei  Beruhrungs-Transformationen  ungeåndert  bleibt. 

Auf  das  Obenstehende  grunden  sich  sehr  wichtige  Verein- 

fachungen  in  der  Integration  von  Gleichungen 

F(xt  .  .  .  p„)=--0, 
wenn  eine  Zahl  Integrale 

9t  =  Const.  .  .  .  9q  =  Const. 
des  simultanen  Systems 

dXl :  dxg :  .  .  .  dpn  =  ~  :  .  .  . 

gefunden  sind,  welche  nicht  der  Relation  (9i9k)  =  0  geniigen. 

Ist  z.Bn  =  5,q  =  8  so  reducirt  man  das  Problem,  nachdem 

man  eine  gewohnliche  Differential-Gleichung  zwischen  zwei  Vari- 

abeln  integrirt  hat,  auf  die  Integration  einer  Gleichung  f  fa  . . .  p3)=0. 
Das  Obenstehende  dehnt  sich  auf  das  Pfatfsche  Problem  aus. 

1  In  ahnlichcr  Weisc  kann  man  eine  bcliebige  Zahl  Gruppen  betrachten,  die 
paarweise  conjugirt  sind.  Dies  Alles  stcht  iru  genaustcn  Zusammenhange  mit 

der  Theorie  partielter  Gleichungen  zweiter  Ordnung  mit  intermeditircn  Intcgralen. 
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Note  (eingeliefert  31  Januar  1873). 

Ich  finde  eben,  dass  die  Theorie  der  Gleichungen 

F    (zxt    .    .    X„  pt    .    •    p„)  =  0 
welche  die  unbekannte  Function  enthalten,  sich  wesentlich  verbessern 

lasst.    Sind  zwei  (oder  mehreren)  Funktionen  4*  gefunden  welche 

(F      =  0 
geniigen,  so  lasst  die  Ordnung  aller  zuriickstehenden  Intergrationen 

sich  fast  immer  mehr  erniedrigen,  als  durch  die  bekannten  Methoden 

geleistet  wird.  Dies  steht  im  genausten  Zusammenhange  rait  meiner 

Theorie  solcher  Differential-Gleichungen,  welche  infinitesimale  Trans- 
formationen  zugeben. 



Bidrag  til  Theorien  for  Dissociationen. 

Af 

C.  M.  Guldberg. 

(Foredraget  i  Mødet  den  10de  Mai  1872). 

I  mine  Bidrag  til  Theorien  for  de  ubestemte  chemiske  Forbin- 

delser i  Selskabets  Forhandlinger  for  1870  har  jeg  vist,  at  Disso- 

ciationsfænomenet  kun  er  et  specielt  Tilfælde  af  de  chemiske  For- 

bindelsers Dekomposition,  og  at  Theorien  for  samme  udledes 

af  den  almindelige  Theori.  Ved  Dissociationen  forstaar  man  nem- 

lig det  Tilfælde,  hvori  en  Forbindelses  Bestanddele  samtidig  ud- 

træde  af  Forbindelsen  i  samme  Forhold,  som  dens  Sammen- 

sætning  bestemmer.  Derved  bibeholder  den  tilbageblevne  Rest 

af  Forbindelsen  sin  Sammensætning  uforandret.  Naar  saaledes 

hulsur  Kalk  giver  Slip  paa  Kulsyren,  saa  træder  samtidig  Kalk  ud 

af  Forbindelsen,  og  den  ikke  dekomponerede  Rest  er  uforandret 

kulsur  Kalk.  Medens  Dissociationen  i  Regelen  finder  Sted  ved  de 

saakaldte  faste  chemiske  Forbindelser,  og  fornemmelig  ved  at  en 

Molekylgruppe  spalter  sig  i  sine  enkelte  Molekyler,  saa  indtræder 

ogsaa  Dissociation  i  enkelte  Tilfælde  ved  de  ubestemte  chemiske 

Forbindelser.  Naar  saaledes  en  mættet  Saltopløsning  fordamper, 

træder  samtidig  Vand  ud  i  Dampform  og  Salt  i  fast  Form,  saaledes 

at  den  mættede  Saltopløsnings  Rest  forbliver  af  uforandret  Sam- 
mensætning. 

I  min  nævnte  Afhandling  har  jeg  vist,  at  naar  en  Forbindelse 

staar  iBegrebmed  at  dekomponeres,  saa  kan  samtidig  under  samme 

Tryk  og  ved  samme  Temperatur  saavel  Forbindelsen  som  dens  Be- 

Btanddele  existere  hver  for  sig;  denne  særegne  Overgangstilstand 

er  nu  bestemt  ved  en  egen  Ligning  mellem  Trykket  p.  Tempera- 
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turen  t  og  Forbindelsens  Sammensætnings  Forhold.  Ved  Bissocia- 
tionen  er  Sammensætningen  uforandret,  og  man  har  derfor  kun  at 

betragte  en  Ligning  mellem  Trykket  og  Temperaturen: 

P  =  9  (0- 
Det  er  denne  Ligning,  som  er  bestemmende  ved  Dissociationen, 

i  og  hvorpaa  Bestræbelserne  bør  gaa  ud.  At  bestemme  Dissociations- 

graden  er  isaafald  let;  men  det  har  forekommet  mig,  at  man  ikke 

har  været  tilstrækkelig  opmærksom  paa  denne  Side  af  Sagen,  især 

hvor  der  handles  om  gasformige  Legemers  Dissociation,  og  jeg  har 

derfor  her  villet  nærmere  paavise  dette. 

1°.  Forbindelsen  er  fast,  den  ene  eller  begge  Best anddele  gasformige. 

Af  Ligningen  p  =  (p  (t)  fremgaar,  at  der  hersker  en  vis  Tem- 

peratur tQ,  hvor  p  er  Nul ;  ved  denne  Temperatur  begynder  Dissocia- 

tionen; med  stigende  Temperatur  tiltager  Trykket,  og  man  obser- 
verer altsaa  til  enhver  Temperatur  Maximumsspændingen  p,  som 

den  udtraadte  Gas  kan  have.  Den  Mængde,  der  er  udtraadt  af 

Forbindelsen,  afhænger  af  de  ydre  Orastændigheder;  man  kan  frem- 

bringe en  fuldstændig  Dissociation  ved  en  hvilkensomhelst  Tempe- 

ratur høiere  end  t0.  Tænker  man  sig  det  hele  indesluttet  i  en 

Cylinder  forsynet  med  et  Stempel,  saa  vil  ved  Stemplets  Opgang 

Spændingen  formindskes;  en  ny  Mængde  dissocieres,  indtil  atter 

Spændingen  har  naaet  den  til  Temperaturen  svarende  Værdi  p. 

Lader  man  derimod  Stemplet  gaa  ned,  saa  sammentrykkes  Gasen, 

Spændingen  stiger;  Følgen  heraf  er,  at  en  delvis  Eekombination 

Ander  Sted,  indtil  Gasens  Spænding  atter  er  sunken  til  p.  Disso- 
ciationsgraden  afhænger  i  dette  Tilfælde  af  det  samlede  Volumen; 

man  behøver  blot  at  beregne,  hvormeget  Gas  befinder  sigiRummet. 

Antages,  at  Bestanddelene  følge  Loven  for  permanente  Gasarter  eller: 

pu  —  BT, 
hvor  u  er  Volumen  af  1  Kilogram,  og  T=  273  +  1  er  den  absolute 

Temperatur  og  R  en  Constant,  udtrykt  ved  følgende  Formel,  naar 

d  betegner  Gasens  Tæthed  i  Sammenligning  med  Luft  ved  0°  og 
760™  Tryk. 

r»  29,27 
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Er  da  Volumtilvæxten  A,  saa  er  tilnærmet  Vægten  af  Gasen 

 p.  A Den  Sammenhæng,  der  finder  Sted  mellem  Trykket  og  Tem- 

peraturen, kan  theoretisk  udledes,  naar  man  kj ender  Loven  for  den 

ehemiske  Varmetoning  ved  Forbindelsens  Dannelse.  Betegner  a  den 

indre  Varmetoning  og  5  Volumforøgelsen  ved  Forbindelsens  Dannelse, 

saa  følger  af  Ligning  (37)  i  min  ovenfor  nævnte  Afhandling, 

\  =  A[Tff-p]h: 

hvor  A  betegner  det  mekaniske  Varmeækvivalent.  Nu  er  den  che- 

miske  Varmetoning  q  =  X  -f-  Aph,  hvoraf  findes : 

q  =  ATd^h. 
Antager  man,  at  den  af  Forbindelsen  udtraadte  Gas  forholder 

sig  som  en  permanent  Gas,  og  lader  man  Størrelserne  i  ovenstaaende 

Ligning  referere  sig  til  et  Kilogram  af  Gasen,  saa  er  tilnærmet: 

s  _  _  u  RT 
•     ~       v  ' 

hvoraf  erholdes: 
dT  _dP 

q  ART'  ~  pm 
Heraf  sees,  at  naar  Varmetoningen  q  er  bekjendt  somFunktion 

af  Temperaturen,  giver  denne  Ligning  Sammenhængen  mellem/)  og  T. 

Supponerer  man,  at  q  er  uforandret  for  alle  Temperaturer,  saa  er: 

Po- 

hvor  p0  og  T0  ere  sammenhørende  Værdier  af  Trykket  og  Tempe- 
raturen. 

Ifølge  Debratfs  Forsøg  over  hulsur  Kalks  Dissociation  er: 

for  t=  860°,  p  =  85ram 

t=  1040°,^  =  515mm. 
Af  disse  to  Forsøg  beregnes  q  =  —  677,  det  vil  sige,  at  der  udvikles 

en  Varmemængde  af  677  Calorier,  naar  1  Kilogram  Kulsyre  træder 

i  Forbindelse  med  Kalk  til  kulsur  Kalk ;  ifølge  J.  Thomsens  Affinitets- 

tabeller  er  denne  Varmeudvikling  observeret  lig  834  Calorier;  Af- 

vigelsen  skriver  sig  vel  derfra,  at  q  forandrer  sig  med  Temperaturen. 
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2°.   Forbindelsen  og  Bestanddelene  ere  alle  gasformige. 
Tænker  man  sig  Forbindelsen  indelukket  i  en  Cylinder  forsynet 

med  et  bevægeligt  Stempel,  saa  hersker  i  denne  Cylinder  ved  en 

bestemt  Temperatur  et  bestemt  Tryk  afhængigt  af  det  Volumen, 

som  Forbindelsen  indtager. 

Fra  det  Øieblik  af,  at  Dissociationen  er  begyndt,  har  man  en 

Blanding  af  forskjellige  Gasarter,  bestaaende  af  Forbindelsen  og 

Bestanddelene.  Man  kan  for  Bekvemheds  Skyld  tænke  sig,  at  man 

kun  har  med  to  Gase  at  gjøre,  nemlig  Forbindelsen,  hvis  Mængde 

er  X,  og  Blandingen  af  Bestanddelene,  hvis  Mængde  er  X',  og  som 
man  altsaa  kan  opfatte  som  en  enkelt  Gas.  Nu  udøver  Forbindelsen 

et  Partialtryk  p  og  Bestanddelenes  Blanding  et  Partialtryk  p\  og 

det  samlede  Tryk  er  Summen  af  disse,  P  =  p-\-p\  hvilket  er  det 

Tryk,  som  virker  paa  Cylinderens  Stempel  og  angives  af  Manome- 
teret, der  kommunicerer  med  Cylinderen. 

Ligevægtsb  eting  eisen  for  dette  System  er  nu  bestemt  ved  Stør- 

relsen af  Partialtrykket  af  Bestanddelene;  til  en  bestemt  Temperatur 

svarer  et  bestemt  Partialtryk  p4,  og  naar  dette  er  opnaaet,  saa 
ophører  Dissociationen.  Løfter  man  Stemplet,  saa  aftager  Trykket; 

en  ny  Mængde  dissocieres,  indtil  Bestanddelenes  Partialtryk  har 

opnaaet  sin  fulde  Størrelse;  man  kan  altsaa  ved  at  forøge  det 

samlede  Volum  frembringe  en  fuldstændig  Dissociation  for  alle 

Temperaturer,  der  tilstede  en  Dekomposition  af  Forbindelsen.  Sam- 

mentrykker  man  Blandingen,  stiger  Partialtrykket,  og  Bestanddelene 

forbinde  sig  delvis,  indtil  det  atter  er  sunket  ned  til  sin  Maximums- 

værdi.  Men  heraf  følger,  at  Dissociationsgraden  eller  Størrelsen  af 

Dekompositionen  afhænger  Made  af  Trykket  og  Temperaturen,  og 

den  eneste  karakteristiske  Temperatur  ved  Dissociationen  er  den 

Temperatur,  hvorved  den  tager  sin  Begyndelse,  og  som  gjælder  for 

alle  Tryk  af  den  samlede  Blanding.  Derimod  er  den  af  Naumann 

omtalte  Dekompositions  Temperatur,  hvorved  netop  Halvdelen  af 

Forbindelsen  er  dekomponeret,  ligesaalidt  som  Dissociationens  Ende- 

temperatur  i  ingen  Henseende  mærkelige,  da  disse  ere  forskjellige 

efter  det  Tryk,  hvorunder  Dissociationen  foregaar.  Under  de  al- 

mindelige  Forsøg  er  Trykket  en  Atmosfære,  og  de  af  Observatio- 
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nerne  fundne  Temperaturer  gjælde  for  dette  Tryk;  foretager  man 

Forsøg  under  svagere  eller  stærkere  Tryk,  kommer  man  til  andre 
Værdier. 

1  det  her  betragtede  Tilfælde  har  man  med  Gasblandinger  at 

gjøre,  og  Spørgsmaalet  er  da,  hvilke  Love  følge  en  Gasblanding. 

Det  er  en  Selvfølge,  at  i  en  Gasblanding  ville  de  forskjellige  Gas- 

arter  indvirke  paa  hverandre  og  dens  Tryk  afhænge  af  Blandingens 

Sammensætning.  Da  man  imidlertid  intet  kjender  til  disse  Love, 

saa  pleier  man  at  betragte  Blandingen,  som  om  hver  enkelt  Gasart 

blev  holdt  i  Ligevægt  af  sig  selv.  Det  er  denne  Forudsætning, 

hvorpaa  alle  Beregninger  over  Dissociationens  Størrelse  støtte  sig; 

det  er  ogsaa  den,  hvorpaa  jeg  vil  udvikle  de  følgende  Formler;  men 

jeg  maa  fremhæve,  at  det  er  en  Hypothese,  som  ikke  synes  fuld- 

stændig  holdbar  her,  hvor  man  netop  har  et  Tilfælde,  hvor  Gas- 

arterne  have  saa  stærk  Tiltrækning  til  hverandre,  at  de  staa  i  Begreb 

med  at  kombineres.  Resultaterne  ere  derfor  kun  at  betragte  som 

tilnærmede,  og  uagtet  det  ingen  Vanskelighed  har  at  behandle  det 

generelle  Tilfælde,  hvori  tåges  Hensyn  til  Gasarternes  gjensidige 

Indvirkning,  saa  har  jeg  holdt  det  bekvemmest  at  behandle  det  spe- 

cielle  Tilfælde,  hvorved  man  strax  kan  gjøre  Anvendelse  paa  Ob- 

servationerne,  og  som  tillige  i  flere  Henseender  gjør  Opgaven  ty- 
deligere. 

Antager  man  altsaa,  at  hver  enkelt  Gasart  holdes  i  Ligevægt 

af  sig  selv  uafhængig  af  de  øvrige  og  forøvrigt  forholder  sig  som 

en  permanent  Gasart,  saa  er  Dissociationen  betinget  af  Sammen- 
hængen  mellem  Partialtrykket  af  Bestanddelene  og  Temperaturen, 

hvilken  Sammenhæng  udtrykkes  ved: 

p' = 

Betegnes  nu  det  samlede  Volum  med  F,  saa  er: 

XRT P  =  v 

,  XRT 
r=  v 

p  _  (XR  +  X  R)  T  _  (X  +  X)  ST 1  v  v 
Heraf  findes: 
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PL.  X'
R> P        XR  +  X  R'  1 

hvoraf  Dissociationsgraden  Mn  beregnes.  Sættes  Forholdet  mel- 

lem  den  dekomponerede  Mængde  og  den  oprindelige  Mængde 

lig  Z,  saa  er: 

Spalter  Forbindelsen  sig  i  n  Molekyler,  saa  er: R'—nR. 

Følgelig  faarman: 

p'  _  nZ 
P  ~  \  +  {n-\)Z' 
Z P 

nP—{n—\)p'' 
Observerer  man  Tætheden  af  den  samlede  Blanding  D,  og  er  For- 

bindelsens Tæthed  d  og  Bestanddelenes  Blandings  Tæthed  d'  alle 
reducerede  til  samme  Tryk  og  Temperatur,  saa  følger  af  Ligningen: 

(X  +  X)  S  —  XR  +  X  R'. 

X+X'         X    .  X' 

Heraf  findes:  Z= 
d  1  d' 

d  —  p  d- 

d-d'  '  D' d 

eller:  Z=  L 

—  1. 

n — 1 

idet  man  har:  d  =  nd\ 

p   d  —  D  n      r~  D\ 
P  ~  d-d'  ~  ̂ =T"  v1  ~~  d  )' 

Spalter  Forbindelsen  sig  i  2  Molekyler,  saa  er: 

P        1  +  Z  ~  4  ̂   d}' 

Z=     p<  =d—l 2P-p'  D 

Som  Exempler  paa  Anvendelsen  af  disse  Formler  har  jeg  be- 
regnet Partialtrykket  ved  følgende  to  Rækker: 



142 

Dissociation  af  Under  salpeter  syre  (N2  OJ  af  Deville  og  Troost. 

d  =  3,179;  n  =  2. 

Tpmnprfitnr Kt  m  pciami  ■ \J  U3vl  >  ClVl     X  CC  UICU. XJ  io3\Ji~l<Xli  vUo^  lau. 
Bestanddelenes 

Partial  tryk. 

t 
2). 

Z. 

26°,7 
2,65 0,200 

253mm 

35,4 
2,53 0,257 

310 

39,8 
2,46 0,292 

344 

49,6 

2,27 0,400 
435 

60,2 
2,08 0,528 

526 

70,0 
1,92 0,656 

1 '  602 

80,6 
1,80 0,766 

659 

90,0 
1,72 0,848 698 

100,1 
1,68 0,892 

717 

111,3 
1,65 0,927 

731 

121,5 
1,62 

0,962 

745 

135,0 
1,60 0,987 

755 

Dissociation  af  Bromvandstof  Amylen  (Cb  Hl0.  HBr)  af  Wilrtz. 

d=  5,22;  n  =  2. 

Temperatur. Observeret  Tæthed. Dissociationsgrad. 
Bestanddelenes 

Parti  al  tryk. 

t. D. Z. 

185°,5 5,12 0,019 

29mra 

193,2 
4,84 0,079 

111 

195,5 
4,66 0,119 

163 

205,2 
4,39 0,188 

242 
215,0 

4,12 0,266 
320 

236,5 
3,83 

0,361 

405 

248,0 
3,30 0,580 

559 

314,0 
2,98 0,750 

652 

319,2 
2,88 

0,810 

681 

360,0 

2,61 1,000 

760 
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Til  en  fuldstændig  Kjendskab  om  Dissociationens  Gang  ud- 

fordres  selvfølgelig  Forsøg  under  meget  høieTryk;  det  vilde  vistnok 

ogsaa  være  afVigtighed  at  udføre  Forsøg  i  fortyndede  Rum  for  at 

faa  en  skarp  Bestemmelse  af  Begyndelsestemperaturen. 

Af  Formelen:  Z=-£ — „ 2P—p 

kan  man  nu  finde  Dissociationsgraden  for  ethvert  Tryk  indenfor  de 

Temperaturgrændser,  for  hvilke  Partial  trykket  p*  er  bekjendt.  For 
Dissociation  af  Bromvandstof  Amylen  er  saaledes: 

ved  185°,5  ,p'=  29mm; 
heraf  beregnes,  at  ved  1  Atmosfæres  Tryk  er  Dissociationen  frem- 

skreden til  2  Procent;  ved  10  Atmosfærers  Tryk  er  den  kun  frem- 
skreden til  0,2  Procent.   Videre  er: 

ved  360°,iy  =  760mm. 

Heraf  beregnes,  at  ved  Forsøg  under  1  Atmosfæres  Tryk  er  Disso- 

ciationen fuldstændig,  medens  ved  10  Atmosfærers  Tryk  kun  5  Procent 

er  dekomponeret. 

Partialtrykkets  Afhængighed  af  Temperaturen  staar  i  nøie  For- 
bindelse med  Varmetoningen,  der  finder  Sted  ved  Forbindelsens 

Dannelse;  da  der  imidlertid  ikke  findes  nogetsomhelst  Forsøg  over 

denne  Varmetoning,  vil  jeg  her  ikke  nærmere  udvikle  Ligningerne, 

der  selvfølgelig  udledes  paa  lignende  Maade  som  vist  i  mine  Bidrag 
til  Theorien  for  de  ubestemte  chemiske  Forbindelser. 



Sur  la  résolution  des  équations  du  2me,  3me  et  4me n 

degré  par  la  fonction  r  (x). 

Par 

Dr.  Axel  S.  Guldberg. 

(20  decembre  1872). 

Introduction. 

li  J'appelle  racine  du  2me  ordre  et  du  nmi  degré  la  fonction  y 

définie  par  1'équation 
y«  =  x(l  +  y)  (1). 

Je  désigne  cette  fonction  par  r  (x)  et  la  fonction  inverse  par 
n 

kr  (x).    On  a  done: 
n  n 

7  (x),  kr  (x)  ==1  (2). 
n 

Substituant  y  =  r  (x)  dans  1'équation  (1)  on  aura: 

[r(x)]n=x[l  +  r  (x)]  ....  (3). Si  Ton  pose 
n 

7(x)  =  y 
il  suit  de  la  définition  (1): 

l  +  y  ' 
substituant  cette  valeur  de  x  on  aura : 

-  I   ti  1 

r  L  i+y  J  =  y  (4). 

2.    Dans  les  tables  suivantes  sur  1'équation  du  2n,c  degré  et 

1'équation  du  32?  degré  on  trouvera  les  valeurs  de  lo</.  N  corre- 
JL        1  3_  * 

spondantes  aux  valeurs  de  r  (N),  kr  (N)  et  r  (N),  kr  (N).   Chaque  table 

est  divisée  en  trois  parties  désignées  par  no.  1,  no.  2,  no.  3. 
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j 
Dans  la  premiere  table,no.  1  donne  les  valeurs  de  log.  iVpour  r  (N) 

_*  2 
de  0  a  -f- 1  d'aprés  la  formule  log  N  =  2log\_v  (N)]  —  log  [1  +>  (JV)] 

+ 10.    No.  2  donne  les  valeurs  de  log  N  pour  kr  (N)  de  0  a  +  1 

1  2 
calculées  d'aprés  la  formule  logN=10— log[kr(N)]  —  log  [1+  kr  (iV)]. 2 

o.  3  donne  les  valeurs  de  log  N  pour  r(N)de —  1  a  —  2  d'aprés 
V  2         '_  2 

La  f  ormule  log  N=  2  log  [  r(iV)J—  log  [1  —  r  (N)]  +  itf;  iVest  dans 
wé  cas  négatif.   Pour  éviter  les  caractéristiques  négatives  on  a  ajouté 

10  comme  dans  les  tables  logaritbmiques  de  sinus,  cosinus  etc. 

Dans  la  deuxiéme  table,  no.  1  donne  les  valeurs  de  log  JVpour 
3  3  J 

r  (iV)deOa+ld'aprés  la  formule  logN=Slog[  r{N)  j— log[l+  r(N)] 

_3^ -f-  10.    No.  2  donne  les  valeurs  de  log  N  pour  kr  (N)  de  0  å  +  1 
3  _s 

d'aprés  la  formule  log  N  ==  10  —  2  log  [  \lv(N)\  —  log  [1  +  kr  (N)]. 

_3 

No.  3  donne  les  valeurs  de  log  iVpour  r  (JV)  de  0  a  —  1  d'aprés  la  for- 

mule log  N  =  3  log  [  r(N)]  —  log  \1—Y(N)]  +  10\  N  est  dans  ce 
cas  négatif. 

1  A 

A  1'aide  de  ces  tables  on  trouvera  les  valeurs  de  r(N)etr'(N) 
correspondantes  aux  valeurs  données  de  N entre  +  oo  et  —  oo.  Les 
tables  sont  calculées  avec  5  décimales;  généralement  on  trouvera 

2  A 

a  l'aide  d'une  simple  interpolation  les  valeurs  de  r(N)et  r(N)  exactes 
en  5  décimales. 

3 

Exemple.     Trouver  r(  — )  eæacle  en  5  décimales. 
La  table  des  logarithmes  donne 

log.  108  =  2,03  342 
log.  169  =  2,22  789 

los-  [-{^H9'80  553" 

La  2™  table  no.  3  donne  pour    9,79  739n  la  valeur  f  (N)  =  —  0,620 
Différence  =  814. 

Dans  la  table  on  trouvera  la  différence  1622  entre  les  logarithmes 

9,81  361  et  9,79  739;  done  on  aura  la  proportion : 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1873.  10 
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1622  :  814  =  5  :  x 

d'ou  1'on  tire: 
814,5    _  8140 

X~    1622    ~~    3244  ~^bL' 3 

La  valeur  cherchée  de  r  (N)  sera  done  =  —  [0,620  -+-  0,00251] 

=  —  0,62251,  qui  est  exacte  en  5  décimales. 

Remarque.    Si  1'on  désire  la  valeur  de  r  (N)  avec  6  ou  7  décimales, 

3       I  en  po- 
i  +  r(N)J 

sant  successivement  r  (N)  =  —  0,62251  et  —  0.62252.  On  trouvera  avec 
7  décimales: 

3  log  (—  0,62251)  =  0,382  4389,,  -  1  3  log  (—  0.622  52)  =  0,382  4599,,  —  1 
log  (0,37749)    =0,576  9055  — J  log    (0,377  48)    =0,576  8939    —  1 

9,805  5334,,  9,805  5660„ 

[10
81 

—,^
1=9

.80
5  

5
3
7
1
,
,
 
 

9,80
5  

5334,
, 

Dif.  =    37.  Dif.  =  326. 

On  a  done  la  proportion  : 

326  :  37  =  1  :  x,  d'ou  Ton  tire  x  =  ̂   =  0,11 

et  par  suite:       r(—^)  =  —  0,622  51.1. 

Si  1'on  prend  cette  valeur  et  que  1'on  fasse  le  calcul  d'aprés  les 
tables  de  Vega  avec  7  décimales  on  trouvera: 

3  log  (—  0,622  5111)  =  0,382  4413„—  1 

log    (0,377  4889)  =  0,576  9042  —  1 
9,805  5371,, . 

Or  on  a     log  (-  | -jjj)  =  9,805  5371n 
Dif.  =  0. 

Résolution  de  1'équation  du  %w  degré. 
3.    Soit  Téquation 

x2  +  ax  -f  b  =  0. 2 
Posant  x  =  a  on  aura  en  substituant: 

*2'  a[1+  r(a)j~haar(a)  +  b==°  1  M*  1 ' 1  3)) 2 

r(')[af+  aa)-j-  [aHH-O. 

2  f  a 
OU 
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On  aura  done: 

d'ou  1'on  tire: 
ap  -f-  aa  =  0  et  a?  +  b  =  0, 

ri 

P  =  —  a,  a 
J3  1- 

a  '  a  —  V 
Substituant  ces  valeurs  de  a  et  p  on  aura : 

qui  est  1'expression  générale  des  racines  d'une  équation  du  2me  degré. 

4.    Si  1'on  pose  a  =  b  =  —  c  1'équation  devient: 
x2  —  cx  —  c  =  0. 

et  la  formule  (5)  donne  2 
x=  r  (c). 

2  2 

Désignant  les  deux  racines  de  1'équation  par  ̂ (c)  et  r2  (c)  on  aura 2  2  2  2 

i\(c)  +  r2  (c)  =  c  et  r,(c).  r2  (c)  =  —  c. 

L'équation  dérniére  donne: 

2_ 

r2(c)  = 2 

Si  1'on  designe  par  r(c)la 
valeur  positive  ou  negative. 

2 

que  la  table  donne,  on  aura  F,  (c) 
2 

==  r  (c)  (la  racine princip  ale)  et 
2  2 

r2  (c)  =  —  c  kr(c).  De  la  il  suit 
que  les  deux  valeurs  différentes 

2 

de  r  (c)  sont  représentées  par 
2  2^ 
r  (c)  et  —  c  kr  (c)  .  .  .  (6) 

dont  le  produit  est  —  c. 

Si  1'on  construit  la  courbe 

on  aura  une  liyper- 

c  kr^  (c). 

Fig.  1. 

c  = 
l+x 

11
 

M 

c 

D 

e  i 

A 

bole  comme  montre  la  figure. 

Des  lignes  droites  paralléles  a 

l'axe  de  x  coupent  la  courbe 
en  deux  points,  dont  les  ab- 

scisses sont  les  racines  de  Péquation  x2— -cx  —  c  =  0.    Si  Ton 'pose 

10* 

X 
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x  =  —  2(=AD)on  aurac  = —  4(=DE).    L'équation  x2— cx — c-=0 
a  done  des  racines  imaginaires,  si  Ton  prend  c  négatif  et  en  valeur 

•3*%  *        UlM  ffO  v 
absolue  <:  4.    De  la  il  suit,  que  r  (c)  est  imaginaire,  quand  on  a  c 

_2_ 
négatif  et  <4;  dans  tous  les  autres  cas  r  (c)  est  réelle. 

Cest  les  branches  infinies  AB  et  EF,  qui  sont  calculées  dans 

„k  table  sur  Véquation  du  2me  degré." 

5.   Il  suit  de  ce  qui  précéde,  que  1'équation  du  2me  degré,  savoir 
x2  +  ax  -f  b  =  0 

a  ses  deux  racines  représentées  par  les  deux  formules: 

a2  «a2 
les  racines  sont  imaginaires,  si  —  -  est  négatif  et  -  <  4. 

Bemarque.    Si  Ton  pose  dans  la  formule  x  ==  —  r  (—  *  )le  co- 
efficient  a  =  0,  la  racine  se  présente  sous  la  forme  indéterminée 

00  .  0.    Dans  ce  cas  l'équation  devient x2  +  b  =  0; 

done  on  aura:  [  h&  .  r  (-  a-)\  =  ]/ — b. a  =  0. 

Ce  résultat  on  peut  s'imaginer  d'étre  effectué  par  la  transfor- 
1  2 

mation  de  renj/";  car  on  a: 2 

b(-f).|^_b<y-,;. a==  0. 

Exemple.  Soit  l'équation  :  x2  —  0.5709.  x  —  8,2509  =  0. 
On  a  done  a  =  —  0,5709  ,  b  =  —  8,2509. 

log  a  =  0,75  656n—  1 
log  b  =  0,91  650n 

log*  =  1,15  994 

log  a2  =  9,51  312 
log  b  =  0,91  650„ 

log(-  =  )  =  8,59  662. 

La  table  sur  1'équat.  d.  2mt'  d.  no.  1  donne  pour   ....  8,5S  030 
!  Dif.  =7 632 

la  valeur  de  r  (N)  =  0,215. 
On  trouve  dans  la  table  entre  les  logaritm.  ladifférence  18 18;  done  on  aura 

1818  :  1639  =  5  :  x  =  =   "f  °  =  1,49. 1818  3636 
2 

On  Ara  done:  r  (N)  =  0,215  -f-  0,00449  =  0,21949. 
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Logp(— ~)  =  0,34  141  —  1 
log 1,15  994 

log  xt     =  0,50  135 

log  kr  ( —  *  )  =  0,65  859  (=:compl.  arithm.) 

log  a 0,75  656n— 1 

=  3,1721, 

log  Xg 

x2 

0,41  515„ —2,6011. 

2_  2_ 
6.    Probléme.    Soit  u  =  r  (s)  et  v  =  r  (0?     et  u2  les  deux  valeurs 

de  r  (5),  i\  et  v2  les  deux  valeurs  de  r  (t).     Trouver  Féquation  entre 

Sj  t  et  k,  quand  on  a  donné :  ur  v2  -\-  u2  vx  —  k. 
On  a: 

ux  +  u2  =  s,  ux  u2  =  —  s  et  \l  +  v2  =  t,  y1  v2  =  —  t  (vide  4). 
Éliminant  u2  et  v2  on  aura: 

Uj  v2  +  u2  %  =  %  (t— vj  +  vt  (s— %)  =  k, 
d'ou  1'on  tire: k— sv. 

Done  on  aura: 
u,2  (k-sv,)2 

1  +  Ul         (t-2v1)2  +  (k-sv1)  (t-2Vl)' 

Or  on  a  ̂        =  s  et     =  t  (1  +  vx) ;  done  il  vient: 

s[t2— 4tvt  +  4t(l-fv1)  -f  kt— stv1~2kv1  +  2st  (1  +  vt)] 
=  k2  — 2ksv!  +  s*t(l  +Vj). 

Ordonnant  par  rapport  å  vx  on  obtient  une  équation  de  la  forme 

Avx  +  B  =  0. 

Mais  il  est  imposible  d'exprimer  vt  qui  est  irrationelle  å  Faide 

d'une  fonction  rationelle  de  s,  t  et  k;  done  il  faut: 
A  =  0  et  B  =  0. 

La  dérniére  équation  B  =  0  sera  la  relation  cherchée  entre 

s,  t,  k;  faisant  le  calcul  on  trouvera: 

st  (s  + 1  +  k  +  4)  =  k2. 

Résolution  de  Féquation  du  3me  degré. 

7.   Soit  Féquation  du  3™degré 

x3  +  ax  +  b  =  0. 
Si  Fon  pose  _i/a\ 
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on  aura  en  substituant •i  P 

ou 

Posant 

on  tire: 

(|)  [a^  +  aa]  +  [a^  +  b]^0. 
a23  +  aa  =  0  et  a2£  +  b  =  0 

x  =  - ,  p  == 

a2  p 

b  'a 
P 

Substituant  ces  valeurs  de  a  et  —  on  aura  1'expression  de  la 

racine  de  1'équation  cubique 
x3  -f  ax  +  b  =  0 

b-V     a3\  JL 
savoir  x  =  -  r{—  p-J  (6). 

A  1'aide  de  la  table  sur  Véquatian  du  3me  degré  on  trouvera 
toujours  une  valeur  réelle  de  x.  Soit  cette  valeur  p,  on  aura  le  facteur 

quadratique  qui  contient  les  deux  autres  racines  par  la  formule 
x2H-px 

?  V      x— p  j 
Égalant  a  zéro  ce  facteur  on  aura  les  deux  autres  racines 

exprimées  par  les  formules 

*-~?'{t)  etxa  =  ?kr(^) 
8.    Si  Ton  pose  a  =  b  =  —  c 

l'équation  devient 
x3  —  cx  —  c  =  0 

et  la  formule  (6)  donne 

x  =  r  (c). 

La  figure  montre  la  courbe,  dont 

1'équation  est 

c=  *3  : 1+x 

A  x  =  —  f  (=  AE)  corresppnde  un 

minimum  de  c  savoir  EF  =  y.  Une 

ligne  droiteparalléle  a  l'axe  de  xcoupe 
la  courbe  en  troispoints,  si  la  distaucc 

de  l'axe  des  abscisses  est>  \\  De 3 

la  il  suit  que  r  (c)  a  trois  valcm •> 

réelles  si  1'on  a 
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y. 

3 

Dans  le  cas  c  =  V  on  a  r  (V)  =  3  et  —  3 ;  la  valeur  —  |  est  une 
racine  double. 

L'équation  cubique 
x3-f-axH-b  =  0 

a  done  trois  racines  réelles  si  Ton  a 

b2  =  *  ' 
dans  tous  les  autres  cas  une  racine  sera  réelle,  les  autres  seront 

imaginaires.  La  table  sur  Véquation  du  3me  degré  donne  toujours 
la  racine  réelle  (la  racine  principale).  Cest  les  branches  infinies 

AB  etADqui  sont  calculées  dans  la  table  sur  1'équat.  d.  3™  degré 

9.    Soit  1'équation 
x3 -f-  ax2  +  b  =  0. 

Substituant  x  =  -1  -  on  aura 

[  s'  +  ly  +  i  =  o 
d'ou  Ton  tire  (vide  7): 

done  on  aura: 

x  =  akF(-£)  (7). 

A  1'aide  de  la  table  ontrouvera  toujours  une  valeur  réelle  de  x; 
soit  cette  valeur  p.    On  aura  le  factur  quadratique  par  la  formule: 

x3+ax?+b   _    o  _  _b.  v  A   X  o  X  • 
x—?  p2  p 

É galant  å  zero  ce  factur  on  aura  les  deux  autres  racines  de 

l'équation  cubique  par  la  résolution  d'une  équation  du  2™  degré* 
Les  racines  sont  réelles  quand  on  a 

--£=  V  (^de  8). 

Dans  ce  cas  on  aura  en  résolvant  l'équation 

P2  ? 

les  deux  autres  racines  de  l'équation  cubique  exprimées  par  les 
formules : 

2  X  b  \  b      2  /  b  \ 

x2  =  p .  r  [y)  et  x3  =  —  y  kr  (y)  (vide  5). 
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10.    La  forme  la  plus  générale  de  1'équation  du  3me  degré  est 
x3  -f-  ax2  +  bx  +  c  =  0. 

Posant  x  =  y  1-  on  trouvera : 

d'ou  1'on  tire: 

2a3—  9ab  +  27c  JLr     27(a»-3b)3  "1 

y  =      9  (3b-a2)     '  r  |_(2a3— 9ab+^7cTj  ' 
Substituant  cette  valeur  de  y  on  aura: 

2a3—  9ab  +  27c 

9(3b— a2 

-^-r  27(aa-3b)3  "I 
P  |_(2a3-9ab+27c)2J 

I.  Exemple.  x3  -f-  5,2375.  x 
On  a: 

9,8037  =  0. 

-f-Hf)' 

log  a  =  0,71  912 
log  b  =  0,99  139n log 

log  r 

0,27  227„ 

0,86  610n 

loga3 

logb2 

1.98  278 

log  (--Jr) 

log  x  =  0,13  837 
x  =  1,3752. 

10,17  458n 

10,15  860n 

Dif. 1  598 

73469. 

La  racine  réelle  de  l'équation  cubique  est  done  1,3752;  les  deux 

autres  racines  sont  imaginaires  parce  que  ^  est  négative  et  par  con- 

a3 

séquent  ^  <C  2T7. 

Si  1'on  prend  la  valeur  x=  1,3752  on  aura  en  substituant: x2=  1,8912 

a  =  5,2375 

log  (7,1287)  =  0,85  301 
log  x  =  0,13  837 

Summa  =  0,99  138 

Or  on  a  log  b  =  0,99  139 
Dif.  =  1. 

DL     Exemple.    x3  —  18,345  .  x  —  2,0750  =  0. 
a3  * 

Dans  ce  cas  on  aura  ^  >  -  J  ;  l'équation  a  done   3  racines 

réelles,  qui  sont  expriraées  par  les  formules  suivantes  (vide  "V): 
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b— /      a3\  .  . 

Xj  =      Ty —  — 2  J  ~  ?  ̂a  racme  pri/icipale). 

On  trouvera: 

log  a  =  1,26  352n 

log  b  =  0,31  702n 

log  —  =  0,05  350—1 

log  kr  (N)  =  0,41  615 

logXl=  0,63  735 
x,  =  4,3386. 

log  a3 

logb2 

3,79  056, 

0,63  404 

log  (—-^)  =  13,15  652 

13,15  890' Dif.  =  239 

La  racine  principale  est  done  4,3386  =  p. 

log  ?2  =  1,27  470 
log  b  =  0,31  702n 

log(  \)=0,0A  232—1 ? 
A.  /  aS\ 

log  r  (^-J  =  0,01  148n 

log  x2  =  0,05  380n  — 
x2  =  — 0,11  319. 

kr  (N)  =  0,026071 

log  p3=*  1,91  205 
log  b  =0,31  702 

log  (-^j  =  11,59  503n 11,59  177n 

Dif.  =  326 

1,02679. 

Enfin  on  aura 

log  kr  (  v) logp 
0,98  852n— 1  (compl.  arith.) 

0,63  735 

log  x3  =  0,62  587n 
x3  =  —  4,2254. 

Les  trois  racines  de  1'équation  cubique  sont  done,  exprimées  par 
5  chiffres  : 

M,  =  4,3386  ,  x2  =  —  0,11319  ,  x3  =  —  4,2254. 

Résolution  de  1'équation  du  4me  degré. 

11.    Soit  Ayp 

x2  +  a  pi(t)-x  +  ̂   r^j)  =  ° 
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ou  les  indices  1  et  2  indiquent  les  deux  valeurs  différentes  de  la 

racine  du  2me  ordre  et  du  2me  degré.  Multipliant  ces  deux  équations 
entre  eux  et  remarquant  les  relations 

ri  (  a  )  +  r*(  or)  =  a"  »  ri("a  )  ■  r*(  a  )  =  ~  a 

.(y)  +  r2({)  =y  ,  t (T)  .  r2(y)  -  -  • 
on  trouvera: 

x4+Px3+(8_ap)  x2+ay  |^-^-jr^  +  x-T8  =  0. 
Comparant  å  1'équation  générale  du  4me  degré,  savoir 

x4  -f  ax3  +  bx2  +  cx  -f-  d  =  0 

on  aura  les  équations  suivantes: 

?  =  a  ,  5  -  ag  =  b  ,  aT  [^(j)  r2( ̂  )  +  r2("^)  "r1(y)]=  c  — y5=d, d'ou  Ton  tire: 

a==  8—b     =  _  d  ̂   =  a2    8  =  _  82 
'  a  ~    a    > Y  8  '  a  ~  5 — b  '  y  d ' 

Posons  pour  abréger  r  I  a  l  =  u  ,  r  ( y  j  =  v  et  désignons  par 

indices  les  deux  valeurs  différentes  de  la  racine,  on  aura: 

Ui  v2  +  U2  Vl  =  ■—. 

La  derniére  équation  conduit  a  1'équation: 

st(s  +  t+^  +  4)  =  Jf  (vide  6) ou  Ton  a: 

9  i     Y      _  82 S~  a  -  ~8— b  '        8  ~~  <T 
Substituant  ces  valeurs  on  aura: 

83  —  b82  +  (ac  -  4d)  8  —  [(a2  —  4b)  d  +  c2]  =  0. 
Soit  8  une  racine  réelle  de  cette  équation  cubique  on  aura 

1'équation  du  4me  degré 

x4  +  ax3  +  bx2  +  cx  +  d  =  0 

décomposée  dans  les  deux  facteurs  quadratiques  suivantes: 

x2  +  Pi  x  -j-  qx  =  0  et  x2  +  p2  x  +  q^  =  0 ou  Ton  a 

8-b  1/  a2   \  d  l  f  82\ 
1>=    a    r(s_J,q=-  g  r\-T) 
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et  1'équation  de  condition: 

Pi  O2  +  P2  Oi  =  c-  ,  , 

Bemarque.  Quand  on  a  trouvé  les  deuxvaleurs  dep  =     -  r/  ̂ -J 
on  peut  choisir  arbitrairement  ^  et  p2.  On  peut  alors  trouver  et  q2 

de  la  maniére  suivante;  on  a 

q,  +  o*  =  -  T[ri  (-  TJ  + r*  (-  4 )  J  -  ~  l  ~  d  =h- 
On  aura  done  les  deux  équations  du  premier  degré : 

Pi  O2  +  P2  Oi  =  c 

O2  +  Oi  =° 
d'ou  Ton  tire  les  valeurs  de      et  q2. 

Exemple.    x4  +  7  x3  +  9  x2  —  26  x  —  56  =  0. 
On  a  done: 

a  =  7  ,  b  =  9,  c  =  —  26,  d  =  —  56. 

L'équation  cubique  devient: 
o3  —  9o2  +  42o  +  52  =  0, 

dont  la  racine  est  o  =  —  1. 
De  la  il  suit: 

r  (  SZI^  )  =  r      f  ft)  =  —  i  ou  —  i ; car  011  a 

TTH)  -  =  - n-  0n aura donc 

Prenons  pt  =  2  et  p2  =  5  nous  avons  : 

2q2  +  5qj  =  —  26 

02  +  Oi  =  —  1 
d'ou  1'on  tire  qx  =  —  8  et  %  =  7. 

On  aura  donc  l'équation  du  4me  degré  décomposée  dans  les  facteurs 
quadratiques : 

x2  +  2x  —  8  et  x2  +  5x  -f-  7." 

12.    Si  Ton  pose  a  =  0  1'équation  du  4me  degré  devient 
x4  +  bx2  +  cx  +  d  =  0. 

Dans  ce  cas  on  aura  [  *=*  r  (  ̂J]  =        f  g  -  I  i-b a  =  o.  (vide  5). 
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L'équation  cubique,  qui  détermine  8  devient: 
§3  __.  b82  _  4do  _  (C2_4bd)  =  o*) 

Les  facteurs  quadratiques  sont  par  conséquent: 

,   dAy    h\  r   dJ_/  h\ 

x^^-b.x-yr^-f)  etx2-KS-b.x-yr2(-T) 

avec  1'équation  de  condition: 

dir     tf^      dJ_*     5»^  c 

~b  '*\-  d  J  -  5  H~~  d  J  =+j/"8— b" 
13.   Posant  b  =  0  dans  les  formules  précedentes  (12)  on  aura 

1'équation  du  4me  degré 
x4  +  cx  +  d  =  0 

décomposée  en  facteurs  quadratiques 

x8  +  y  h:  x  _  I  >;(_  p  et  x'  -  V  8".  x  - 1 Tt  (- 12) ou  Ton  a 

8ril    å)     5P2l    d 8 

8  est  déterminée  par  1'équation  cubique 
53  —  4d5  —  c2  =  0, 

d'ou  1'on  tire 

64d3  A 
8  =  4drl-^~J- 

Exemple.    x4  +  3,7528  .  x  —  4,9927  =  0. 
Dans  ce  cas  on  aura:  log  c  =  0,57  435  et  log  d  =  0,69  833n 

logc^  1,14  871 
log4d=  1,30  039n 

log  (^)=  0,84  832n-l 

log[  r(  c4  )J=  0,98  980n— 1 

log  64dd=  3,90  118„ 

log  c4    =  2,29  742 

log  =  H,60  376t 
11,58  813t 

JL  /  64d3  v 
r(   ?  ) 

log  8  =  0,83  812—1 

log  J/X=  0,91  906—1  ,  done  j/" 8  =  0,82  907 De  lå  il  suit : 

Dif.  =  15  620 

-0,97679 

*)  8 — b  est  toujours  positif ;  en  effet  posant  8 — b=z*  et  substituant  8=b-fz*dans 
1'équation  cubique  ou  trouvera: 

z6  +  2bz4  +  (b*  —  4d)  z*  -  c»  =  0, 
qui  a  une  racine  reelle  positive  parce  quc  le  dernier  coefficient  est  négatif  savoir  -  ca. 
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logo2  =0,67  624—1 
log  (— d)  =  0,69  833 

log  8,97  791 

8,96  851 
Dif.  =  940 

=  0,35  945 

log  d  =  0,69  833n 

log  h  =  0,83  812—1 

log  (y)=  0,86  021n 

log  r 

•  ©= 

0,55  563—1 
d—  /  8Z\ 

log  ffiV — :  d)  =  0,41  584n  =  log  q2 
log  d=  0,69  833n 

d— /  o2\ 

log  §  r^-  d-;  =  0,28  249  =  log  aj 

De  lå  on  tire  les  deux  valeurs  de  =-  Tl  —  7)  que  nous  designons 
o     v      d 7 

par  qt  et  q2 : 

q2  =  —  2,6053  qx  =  1,9164*) 
Substituant  ces  valeurs  dans  la  formule  (vide  13)  on  aura  les  facteurs : 

x2  +  0,82  997  .x  —  1,9164  et  x2  —  0,82  997  x-f-  2,6053. 
Le  facteur  dernier  a  des  racines  imaginaires,  le  premier  des  ra- 

cines  réelles,    dont  les   valeurs   peuvent  étre  trouvées  å  1'aide  de  la 
table  sur  l'équation  du  2me  degré.    On  trouve: 

Xj  =      1,8602  et  x2  =  1,0302. 

14.   En  introduisant  des  racines  du  2me  ordre  on  aura  done  les 

formules  suivantes  des  racines  des  équations  du  2me.  3me,  et  4mc  degré: 

a)    L'équation:  x2  +  ax  +  b  =  0, 

b^/  a2\ racme :  x 
a   v  b 

b)    L'équation:  x3  +  ax  +  b  =  0, 

la  racine:  x 

c)  L'équation: 

b-V  a3\ 

ar(-b"2) 

x3  -f-  ax2  +  b  =  0. 

x  =  akr(-5>). 

x4  +  ax3  +  bx2-h  cx  +  d  =  0; 

les  racines  sont  déterminées  par  Féquation 

8— b-/  a2   \        å  2  /  5a\ 

x2  +  ̂   Ks=b)-X-8r(-d)  =  0' 

ou  8  est  une  racine  reelle  de  1'équation  cubique 

03  _  b82  +  (ac  —  4d)  5  -  [(a2  —  4b)  d  +  c2]  = 

0. 

*)  On  doit  avoir:  q,  - -  q2  =  +  j/g  (vide  13);  dans  ce  cas  c  est  positif.  done  il 
faut  prendre  qi  =  +  1,6164  et  q2  =  —  2,6053. 
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Table  sur  1'équation 
2  2 

No.  1.    N  est  positif.    log.  N  =  2  log.  r  (N)  —  log  [1+  r  (N)]  +  10. 
(Un  point  au  dernier  chiffre  signifie  que  le  chiffre  suivant  est  5  ou  >  5) 

2 
r  {si). log.  N. 

2 
r log.  N. 

2 
r  \sx). 

log.  N. 

2 
r  {vi). 

0,000 
1 
2 
3 
4 

—  oo 

3,99  956' 4,60  119 
4,95  294 

5,20  238* 

0,040 41 
42 
43 

44 

7,18  708' 7,20  sir 
7,22  863 
7,24  865 
7,26  820 

0,080 
81 

82 

83 
84 

7.77  275- 
7.78  314 
7.79  340 
7.80  352 

7.81  352' 

0,200 
5 

10 
15 
20 

5 
6 
7 
8 
9 

5,39  577 
5,55  370 

5,68  716- 
5,80  271  ' 5,90  459 

45 

46 
47 
48 
49 

7,28  730- 7,30  598 

7,32  424' 
7.34  212 

7.35  961* 

85 
86 

87 88 
89 

7.82  340' 

7.83  316- 

7.84  280- 
7.85  233* 
7.86  175 

25 
30 

35 40 45 

0,010 
11 
12 
13 
14 

5,99  567* 6,07  803 
6,15  318 

6,22  227' 6,28  62T 

50 
51 
52 
53 

54 

7,37  675 

7.39  353- 7.40  999 
7,42  612 

7,44  194* 

90 91 

92 93 
94 

7.87  105" 

7.88  025- 
7.88  935 
7.89  834 

7.90  723* 

50 
55 60 
65 

70 15 
16 
17 
18 
19 

6,34  57T 

6,40  134' 

6,45  357' 
6,50  179' 
6,54  933" 

55 
56 
57 
58 
59 

7,45  747 
7.47  271 
7.48  767 
7.50  237 

7.51  680' 

95 
96 97 

98 99 

7.91  603 

7.92  473 

7.93  333- 7.94  185 
7.95  027 

75 

so  : 

85 

90 

95  ! 

20 
21 
22 
23 
24 

6,59  345' 6,63  541 
6,67  539 
6,71  358 
6  75  0 1 2 

60 
61 

62 
63 64 

7.53  099* 7.54  494 

7.55  865- 

7.57  214" 
7.58  541  • 

0.100 
5 10 

15 20 

7.95  860* 

7,99  901 ' 8,03  746 8.07  412 

8,10  914 

0,300 5 
10 

15  ;
 

20 

25 
26 
27 
28 
29 

6,78  515* 
.    6,81  879* 

6,85  115' 6,88  232 
6,91  238 

65 

66 
67 68 

69 

7,59  847- 
7.61  133 

7.62  398' 

7.63  644' 7.64  872 

25
~ 

30 35 

40 45 8,17  480- 
8,20  567 

8,23  535 
8,26  393 

25 

30 
35 
40 45 

30 
31 
32 
33 

34 

6,94  140* 6,96  946 
6,99  662 

7,02  32S- 

7,04  843* 

70 
71 
72 

73 
74 

7.66  081 

7.67  272- 

7.68  447- 
7.69  604* 7.70  745 

50 
55 

60 65 

70 
8,29  148' 
8,31  808 8.34  378 

8,36  874 

8,39  271 

50 
55 

60 65 

70 

35 

36 
37 
38 
39 

7,07  319* 7,09  724 
7,12  062 

7,14  336- 7.16  551 

75 

76 
77 
78 

79 

7.71  871 
7.72  981 

7.74  076- 7.75  157 
7.76  223 

~75~ 

80 85 
90 95 

8^41  603" 
8,43  866 

8,46  062- 
8,48  196 

8,50  270 

75 

80 
85 90 95 



159 

2m*  degré. 

5 

1  XT 
log.  N. 

2 
r  (N). log.  JN. 

2 

T(N). i  „ -vr lOg  JN. 

2 

r  (N). 
log.  N. 

8,52  237' 8,54  252 
8,56  165 
8.58  030 

8.59  848' 

0,400 
5 

to 
15 20 

9.05  799 
9.06  723 

9.07  634- 

9.08  533* 9.09  421 

0,600 5 
10 
15 
20 

9,35  218 

9.35  803- 
9.36  383 

9.36  957' 
9.37  526' 

0,800 
5 

10 

15 20 

9,55  090' 

9,55  511- 

9.55  929- 
9.56  343- 

9,56  755" 
8,61  622' 8,63  355 

8.65  046- 8.66  700 
8,68  316 

25 

30 
35 
40 
45 

9.10  296 
9.11  160 

9.12  012* 9.12  854 
9.13  685 

25 
30 

35 

40 
45 

9,38  090* 
9.38  649 
9.39  203 

9.39  751* 
9.40  295 

25 

30 35 
40 45 9,57  164- 

9,57  570- 
9.57  973' 
9.58  374 

9,58  771* 
8,69  S97 

8.71  443- 

8.72  957* 
8,74  440 
18,75  892 

50 

55 
60 
65 
70 

9.14  505' 9.15  316 
9.16  116 

9.16  906' 

9.17  687' 

50 

55 
60 
65 

70 

9.40  834 
9.41  368 
9.41  898 

9.42  422' 
9,42  943 

50 

55 

60 
65 

70 

9,59  166- 
9,59  558* 
9.59  948 
9.60  335 

9,60  719* i8,77  315* 

8,78  710- 

8.80  078* 

8.81  420- 3.82  737 

75 

80 
85 

90 

95 

9.18  459- 9.19  222 

9.19  975' 9.20  72T 

9.21  456' 

75 

80 
85 

90 
95 

9,43  459 

9.43  97Q- 9.44  478 
9.44  981 
9.45  480 

75 
80 

85 
90 95 

9,61  101- 9,61  480- 

9.61  857- 
9.62  231- 

9,62  603* 
8.84  029- 

8.85  298' 8.86  545 

8.87  769- 

8.88  972* 

0,500 
5 

10 
15 
20 

9,22  284' 

9,22  904* 9^23  616 
9.24  320 
9.25  016 

0,700 5 
10 
15 

20 

9.45  974' 
9.46  465 
9.46  952 

9.47  434' 

9,47  913' 

0,900 5 10 
15 

20 

9.62  973 
9.63  440 

9.63  704- 
9.64  067 

9,64  427* 

8.90  155 

8.91  317* 

8.92  460" 
8.93  585 

|8,94  691* 

25 
30 
35 
40 
45 

9.25  704' 9.26  386 
9.27  060 

9.27  726' 
9.28  386* 

25 
30 

35 
40 45 

9,48  388- 
9.48  860 

9.49  327- 
9.49  791 
9.50  25T 

25 

30 
35 

40 45 

9.64  785 
9.65  146 
9,65  494 

9.65  845- 
9.66  1.94 18,95  780 

(8,96  851* 
8.97  906- 
8.98  945 
8.99  968 

50 
55 
60 

65 
70 

9,29  039 

9.29  685- 9.30  325 
9^30  958 
9.31  585 

50 

55 
60 65 

70 

9.50  708 

9.51  161  • 

9.51  611* 

9.52  057- 

9,52  500" 

50 55 

60 65 

70 

9,66  541 
9.66  886 

9.67  228- 9,67  569 

9,67  907* 

9.00  976 

9.01  968- 
9.02  947 

9.03  911' 
9.04  862 

75 

80 
85 90 
95 

9,32  205' 
9.32  819' 9.33  428 

9.34  030- 
9.34  627 

75 

80 85 90 

95 
9.52  940* 

9.53  376' 
9.53  810 

9.54  240 

9,54  666' 

75 

80 85 90 95 

1,000 

9,68  244 

9,68  578* 
9.68  911 

9.69  241- 
9,69  570 
9,69  897 
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2 
Table  sur  Téquation 

N  est p  ositif.    log.  N  =  10 —  log.  kr(N)  - 

-  log-  [1 

+  kr(N)].  _ o l 2 
kr(N). 

log.  N. 
2 kr(N). 

log.  N. 

0,000 
4-  oo 0,050 

1  1,27  984 

0,100 
10,95  860' 

l 

12,99  956' 

51 

11,27  082' 

5 

10,93  544* 
2 12,69  810 52 

11,26  198 
10 

10,91  328 3 

12,52  157* 

53 

1 1,25  329* 

15 

10,89  202- 

4 12,39  620 
54 

1  1,24  476* 

20 
10,87  160 

5 12,29  886 55 1 1,23.  638 

25 

10,85  193* 

(5 

12,21  925 

56 
1 1,22  815 

30 

10,83  297' 

7 12,15  187 
57 1  1,22  005 35 

10,81  466* 
8 12,09  344 58 

11,21  208" 

40 

10,79  696- 

9 

12,04  186" 
59 

11,20  425 

45 

10,77  982* 
0,010 

11,99  567* 
07060 1 1,19  654 50 10.76  321 

1 1 

1  1,95  385- 
61 

11,18  895 

55 

10,74  708' 

12 

11,91  563' 
62 11,18  148 

60 
10,73  142 13 AK      C)  Cs       f\  A    A  • 

11,88  044 
63 

11,17  4 1 2' 

65 

10,71  618* 

14 1 1,84  783 
64 

11,16  687- 
70 10,70  136 15 

1  1.81  744- 
65 

11,15  973' 

75 
10,68  692 16 

1  1,78  898' 
66 

1  1,15  269' 

80 

10,67  284' 

1  7 1 1,76  223 67 11,14  576 
85 

10,65  910' 

18 

1  1,73  697" 
68 

11,13  891' 90 
10,64  569* 

19 
11,71  307 

69 

11,13  217 
95 

10,63  259* 0,020 
11,6$  036" 0,070 11,12  551  • 

0,200 
10,61  978' 

21 

11,66  874* 
71 11,11  895 5 

10,60  725- 

22 

11,64  8 1 2 • 

72 11,11  247 10 

10,59  499' 

23 4    4      n  £\  OOA. 
11,62  839 

73 

11,10  607" 
15 10,58  298 24 

1  1,60  948* 
74 11,09  976 20 

10,57  121* 
25 1  11,59  133* 

75 
11.09  352' 

25 10.55  968 

26 
11.57  387' 

76 1  1,08  737 30 

10,54  836' 

27 

1  1,55  706' 
77 11,08  129 35 10,53  726 28 

11,54  084* 

78 

1  1,07  528* 

40 

10,52  636-  ! 
29 

11,52  518* 
79 1  1,06  935 45 

10,51  566 0  030 

11,51  ooT~
 
0,080 

11,06  W  IS' 

50 

10,50  515 31 

1  1,49  537- 
81 

1  1,05  768* 

55 

10,49  481' 

32 
11,48  117 

82 11,  o5  195* 
60 

10,48  465- 

33 
1  1,46  702 83 1  1,04  639 

65 

10,47  466  1 34 
It, 45  400 84 

1  1,04  060 
70 

10,46  483 
35 1  1,44  099 

85 
11,03  515 

75 "10,45  515*  I 
36 1  1.42  833 

86 
1  1,02  967 

80 

10,44  563  1 
37 1  1,41  oor 

87 

1  1,02  425 
85 10,43  625 38 1  1,40  40  r 

88 

1  1,01  888' 90 
10,42  701  1 

39 1  1,39  23T 89 
11,01  358 95 

10,41  790*  1 11.38  090- 0,090 
1  1,00^833 

l).3(i(i 
10,40  893*  1 4 1 11,36  976 

91 

1 1,00  313 
5 

10,40  008*  1 
42 1  1,35  888 92 

10,99  798' 
10 10,39  136*  \ 43 

1  1,34  824' 
93 

10,99  289" 
15 10,38  276 44 

11,33  784' 
94 1  0,98  7sr> 

2(» 10.37    12  7- 45 11,32  767 
95 

10,98  286 
25 

10,36  590 

46' 

11,31  771 96 

10,97  79 1  - 

30 
10,35  763 47 

11,30  795' 
97 10,97  302 35 10,34  947 48 

11.29  839' 

98 

10,96  817 
40 10,34  14T  j 



161 

du  2me  degré. 

2_ 

ler  fNH log.  N. 
2 

Irr  ("W"» 
Kr  t"N 

log.  N. 
2 

Ir  i»  i  "NH 
Kr  \  jS). 

log.  N. 
0,350 

55 
60 
65 
70 

10,32  559' 10,31  783 

10,31  015* 10,30  257 

10.29  507" 

0,600 5 
10 
15 

20 

10,01  772- 

10,01  276' 10,00  784 
10,00  295 
9  99  809 

0,850 55 

60 
65 
70 

~~ 9^80"  3  5"0* 

9,79  968* 9,79  598- 

9^79  230* 9  78  863' 

%J  ̂   9    \J       \J     *  KJ 
75 
80 
85 
90 
95 

10,28  766* 
10,28  033' 

10,27  308' 10,26  592 

10,25  882" 

25 

30 
35 

40 45 

55 
60 
65 
70 

9,99  326' 9,98  847 

9,98  370' 

9,97  897- 
9,97  427 

75 

80. 

85 

90 
95 

9,78  499 

9,78  135* 
9,77  774* 
9,77  414* 9  77  056* 

KJ  ̂   9    9       \7  kj  yj 
0,400 

5 
10 
15 
20 

10,25  181 

10,24  486- 
10.23  799' 

10/23  119- 10,22  446 

9,96  960 

9,96  496 

9,96  034' 9,95  576 

9,95  120' 

0,900 5 
10 

15 

20 

9,76  700 

9,76  345* 
9,75  992 
9,75  641 
9,75  291 25 

30 
35 
40 
45 

10,21  779* 

10,21  119' 

10,20  465* 10,19  818 
10,19  177 

75 

80 85 

90 
95 

9,94  668 
9,94  218 

9,93  770- 9,93  326 9  92  884 KJ  ̂   KJ  H        \J  \J  X. 

25 
30 

35 
40 

45 

9,74  942* 
9,74  590 

9,74  250* 
9,73  906* 9  73  564* 

KJ  ̂   l   KJ       f  Ul 
50 
55 
60 
65 
70 

10,18  541* 

10,17  912- 

10,17  288' 

10,16  670* 10,16  058 

0,700 5 

10 
15 
20 

9,92  445 

9,92  008' 
9,91  574* 

9,91  142' 9  90  713* 

50 
55 

60 
65 70 

9,73  224 

9,72  884* 
9,72  547 

9,72  210- 
9,71  876 

75 
80 
85 
90 
95 

10,15  451 

10,14  849' 10,14  253 

10,13  661* 10,13  075 

25 

30 
35 
40 
45 

9,90  287 
9,89  863 
9,89  441 

9,89  021* q  88  604' 

75 

80 

85 

90 95 

9,71  542' 
9,71  211* 
9,70  880 
9,70  551 
9,70  223 

0,500 
5 

10 
15 
20 

10,12  493* 10,11  917 
10,11  345 
10,10  778 
10  10  225 1  V  j  1  v         —  —  KJ 

50 

55 

60 
65 
70 

9,88  190 

9,87  777* 9,87  367 
9,86  959 
V  j  L?  \J       KJ  Kf  O 

1,000 
9,69  897 

25 
30 
35 
40 
45 

10,09  657 
10,09  103 

10,08  553" 10,08  008 
10  07  467 

75 

80 
85 
90 
95 

9,86  149* 9,85  748 
9,85  349 

9,84  951* «7  j  Cj  *-±     \J  0\J 
50 
55 
60 
65 
70 

10,06  930 

10,06  397' 
10;05  868- 
10,05  343' 10,04  822 

0,800 5 

10 
15 
20 

9,84  163* 

9,83  772- 

9,83  383' 
9,82  996* 
9  82  611 

75 
80 
85 
90 
95 

10,04  305 
10,03  791 
10,03  281 
10,02  775 
10,02  272 

I  25 30 
35 
40 
45 

'9,82  228 

9,81  847 

9,81  467* 9,81  090 

|     9,80  714* 

11 



No.  3.    N  est  négatif. 
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Table  sur  1'équath  \ 2  2 

log.  N  =  2  log.  r  (N)  —  log.  [i  —  r  (N)]  +  lo. 2 

r  (N)  est  iraaginaire,si  log.  N  <  10,60  206n.  — 
2 
r  (N). 

1,000 
1 
2 
3 
4 

log.  N. 

13,00  080; 

1,010 11 
12 
13 

14 

1,020 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 

,030 31 

32 
33 

34 
35 
36 
37| 

38 
39; 

1,040 
41 
42 
43 
44 

45 
46 
47 
IS 
49 

70  070 

52  547' 
40  140* 

r  (N). 

1,050 
51 52 
53 

54 

log.  N. 

30 
22 
16 
10 05 

536 

704" 

096 
383 
354 

00 
96 
93 
89 

86 

864 
811 

117- 
727' 

594' 

83 

80 78 
76 

73 

684 

966' 

419 
022 

759' 
71 
69 
67 
65 
64 

617 
583 

647' 

802 

038' 

55 
56 
57 
58 59 

1,060 61 

62 
63 
64 
05 

66 
67 
OS 
09 

11,34 
1  1,33 
11,32 
1  1,32 
11,31 

340n 

563 

802' 

058 

328- 

11,30 
11,29 
1 1,29 
11,28 
1 1,27 

614 

913* 227' 

554 
894 

2 

r  (N). 

1,100 5 

10 15 20 

11,27 
11,26 
11,25 
11,25 
11.24 

246 

610 

985* 

372- 

770 

50 55 

60 

0  5 

70 

log.  N. r  (N). 

11,08 
11,06 
11,04 
1 1,03 
11,01 

278n 

553' 

925 385 

925- 

—  1,350 

55 
60 
65 
70 

1  1,00 
10,99 

10,97 
10,96 
10,95 

539 
221 

965' 

768 

624 

75 80 
85 

90 

95 

02 

60 
59 

57 
56 

350- 
732 

177' 

682' 

243 

855 

515* 

220* 

968' 

756 

is 
47 
46 
45 
1  1 

581 

441- 

335' 
261 

216' 

1,070 71 

72 73 

74 

11,24 
11,23 
11,23 
11,22 
11,21 178' 

597 

025 

463 

910' 

75 

SO 

85 
90 

95 
11,21 
11,20 
11,20 
11,19 
11,19 366- 

832 

305' 

787' 

277' 

1,080 81 

82 83 

84 

43 
42 

41 
40 
39 

200- 
21  r 

248' 
310 

394" 

85 
86 
87 

ss 89 

38 

37 
36 
35 
35 

50  2 

630- 

779' 

948 

135 

1,090 91 

92 
93 
94 

1  1,18 
11,18 
11,17 
11,17 
11,16 

775 

281 
794 

314 
841 

11,16 
11,15 
11,15 

11,14 

375 

916 
464 
017 
577 

11,14 
11,13 
11,13 
l  1,12 
1  1,12 

144 
716 

287- 

877 

466 

95 
96 
97 
98 

99 

11,12 
11,11 
11,11 
I  1,10 
11,10 

061 
660 
265 

875 
490 

11,10 
I  1,09 
11,09 
11,08 
11,08 

1  10 
734 
364 

997 

635 

1,200 5 
10 
15 
20 

10,94 
10,93 

10,92 
10,91 
10,90 

530  • 

483  ; 

479' 
516' 

592 

1,400 

5 10 

15 
20 

10,89 
10,88 
10.88 

10,87 
10,86 

703* 

849 

026- 

234 

470 

25 

30 
35 
40 

45 

10,85 
10,85 
10,84 
10,83 

10,83 

733 
022 
335 
671 

029' 

50 

55 

00 

65 

71! 

25. 

30 35 
401 

451 

10,82 
10,81 
10,81 
10,80 
10.80 

409 
808 

226- 

663 
117 

log.  N. 
10,71 
10,71 
10,71 
10,70 
10,70 

35 

36. 

07' 
79' 

52: 10,70 
10,69 

10,69 
10,69 
10,69 

25' 

99 

74: 

491 

25 

10,69 
10,68 
10,68 
10,68 10,68 

01 

78! 56! 

341 
13: 

10,67 

10,67 
10,67 
10,67 
10,67 
10,66 
10,66 
10,66 
10,66 

10,66 
75  10,66 
80  10,65 
85:10,65 

90,10,65 95  10,65 50  10,79 
55  10,79 
Od  10,78 
05  10,78 
70  10,77 

T5
~ 

80 
851

 

90 

95|  10,75 

5SS 

07  r 

576' 
093- 

624 

10,77 
10,76 
10,76 
Mi. 75 

168 
720 
295 

878 

471' 

,300;10,75 5  10,74 

10  1  <>7  1 
15  10,73 

10,73 

1,500  10,65 5  10,65 
10  10,65 
15  10,64 

10,64 

20 
25 

30 35 

076"  | 

692 
318 

954 

599' 

10,73 
10,72 
10,72 

40110,72 
45110,7 1 

254' 
918' 59 1  • 

273 

962' 

20 25 

30 35 
40 
45 

50  10,64 

55jl0,63 60  10,63 
10,63 

10,63 

10,64 
10,64 
10,64 
10,64 
10,64 

65 
70 

75 

80 
85 90 
95 

10,63 
10,63 
tO, 63 

10,63 
10,63 

92 72( 

52 
32: il 

95! 
77 

59< 

42! 25; 08 

92 

80 
61 

46 

32 17 
03 90 

76 

63' 

5U 

38( 
26 

141 
03( 

91! 

801 69! 

_59!
 48< 

38* 

29( 

19< 

10( 



2me  degré. 
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(N). log.  N. 
(N). 

log.  N. 

1,600  10,63  008„  , 

5  10,62  919- 
10;t0,62  832 

10,62 
10,62 

25 
30 
35 
40 

— so; 
55 
60 
65 
70 ~75 

80 
85 
90 
95 

,700 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 ~50 

55 
60 
65 
70 

.75 
80 
85 
90 
95 

1,800 
5 

10 
15 

_20 25 
30 
35 
40 
45 

10,62 
10,62 
10,62 
10,62 
10,62 

10,62 
10,62 
10,62 
10,62 
10,61 

746- 

663J 

582-  | 503  I 
426  ! 

350-  I 277 

205~ 

135 

067 
000 

935 

1,850  10,60 
55  10,60 
60  10,60 

65|10,60 70110,60 

492n 

472 

452' 

434 
416 

log.  N. 

75  10,60 
80  10,60 
85  10,60 
90  10.60 
95  10,60 

399 
383 

367* 

353 

339' 

10,61 
10,61 
10,61 
10,61 
10,61 

872- 
811 

750' 692 
635 

1,900  10.60 
1  10,60 
2 10,60 
3 10,60 
4 10,60 

326 
324 
321 

318' 

316 

5  10,60 
6  10,60 
7  10,60 
8  10,60 
9  10.60 

314 

311* 

309 

306 

304* 

10,61 
10,61 
10,61 
10,61 
10,61 

579- 

525' 
473 
422 
372 

—  1,910  10,60 
1 1  10,60 

12|10,60 
13110,60 
14110,60 

10,61 
16,61 
10,61 
10,61 
10,61 

324 
277 
231 

186* 
143 

302 
300 
298 
296 
293 

15 
16 
17 
18*10,60 
19  10,60 

10,60 

10,60 
10,60 

291 
289 

287 
285 
283 

10,61 
10,61 
10,61 
10,60 
10.60 

ior 

060- 
021 

982- 
945; 

1,920 21 
22 
23 
24 

10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 

281 
279 

277 
275 
273 

10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 

909' 

874' 
840' 

807' 
776 

25 

26 
27 
28 
29 

10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 

745 

715- 
687 

659' 
632' 

1,930 
31 
32 
33 

34 

10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 

r  Q8).. 
-  1.940  10,60 

41(10,60 42  10,60 
43  10,60 
44  10,60 

2 r  (N). 
247, 

246 

244- 

243 
242 

1,990 
91 
92 93 94 

45  10,60 
46  10,60 
47  10,60 

48  10,60 
4910, 60 

240* 

239 

238 
237 

235' 

1,950 
51 52 53 
54 
55 
56 
57 58 

59 

10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60^ 

io^cT 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 

234' 

233 
232 
231 
230 

95 96 

97 9S 
99 

228' 

227' 
226- 

226- 

225' 

1,960 61 
62 63 

64 

10,60 
10,60 

10,60 
10,60 
10,60 

224 
223 

222 
221 

220- 

65 
66 

67 6S 

69 

10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 

219' 
218' 

218 

217' 

216' 

L970 

71 

72 
73 

74 
271 
270 
268 

266' 

264; 

263 

261* 

259' 

258 

256- 

10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 

2161 
2153 
2147 
2141 
2135 

75 
76 
77 

78| 

79 

10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 

2130 
2124 
2118 
2113 
2108 

1,980 

81 82 
83 

84 

10.60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 

2104 
2099 
2095 

2091 
2088 

10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 

607 
582 

558* 

535' 
513* 

35  10,60 
36'l0,60 
37|  10,60 

38|10,60 
39jl0,60 

255 

253- 

25f 
250 

248- 

85 
86 

87 88 

89 

10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 

2084 
2081 
2078 

2076 
2073 

2,000 

log.  N. 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 

10^6(7 
10,60 
10,60 
10,60 

10.60 

2071, 

2068 
2066 

2065 
2064 

20627 
20617 
20610 
20605 

20601 

10,60  20600 

11 



164 

Table  sur  1'équation 3  3 
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Table  sur  1'équatio 

log.  N  =  10  —  2  log.  kr  (N)  —  log.  [i  +  kr(N); 
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Norske  Fangst-Skipperes  Opdagelse  af 

Kong  Karl-Land. 

Af 
H.  Mohn. 

(Foredraget  i  Medet  den  20de  December). 

Allerede  paa  ældre  Karter  findes  østenfor  Spidsbergen  anlagt 

et  Land  under  Navn  af  Wiche-Land.  Under  den  stadige  Udvidelse, 

som  Farten  paa  Spidsbergen  i  de  sidste  20  Aar  har  faaet,  navnlig  fra 

norske  Fangstmænds  Side,  ere  Dele  af  et  saadant  Land  leilighedsvis 

blevne  seete,  men  uden  at  det  har  lykkets  nogen  at  komme  helt 

ind  under  Landet  eller  at  sætte  sin  Fod  derpaa,  førend  i  den 

sidste  Sommer  (1872),  da  usædvanlige  Isforholde  har  gjort  Adgan- 
gen mulig.  Landet  er  af  de  norske  Fangstmænd  jevnlig  blevet 

kaldt  Gillis-Land,  en  Benævnelse,  der  imidlertid,  som  Dr.  Peter- 

mann  har  oplyst,  tilhører  et  andet  Land,  der  skulde  ligge  i  Nordost 

for  Nordostpynten  af  Spidsbergens  Nordost -Land.  I  Sommeren 

1859  var  den  bekjendte  norske  Fangstskipper  Elling  Carlsen 

med  Briggen  „Jan  Mayn"  paa  Fangsttur  østenfor  Spidsbergen. 
Med  ham  var  den  ligesaa  bekjendte  Skipper  S.  Tobiesen,  som 

har  overvintret  paa  Beeren-Eiland.  Ifølge  Journalen  havde  Carlsen 

den  21de  Juli  „Gilles-Land"  i  Sigte  i  Nordost  paa  Compasset,  og 
den  22de  om  Middagen  var  han  kun  2  Mil  i  Syd  for  Landet,  idet 

han  observerede  Bredden  78°  25'.  Ifølge  denne  Observation  ligger 

Landets  sydligste  Kyst  paa  en  Bredde  af  78°  33'.  Rigtigheden  af 
denne  Breddebestemmelse  bestyrkes  derved,  at  Carlsen  den  26de 

Juli  bestemte  Bredden  af  den  søndre  af  Ryk-Yses-Øerne  til  77°  48', 
hvilket  stemmer  aldeles  med  den  Position,  som  Petermann  ansætter 

denne  0  til  paa  sine  nyeste  Karter.  I  Sommeren  1863  seilede 

Carlsen  med  Briggen  „Jan  Mayn"  rundt  om  hele  Øst-Spidsbergen 
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fra  Nord  mod  Syd.  Den  16de  August  observerede  han,  paa  Øst- 

siden af  Spidsbergens  Nordost-Land,  idet  han  stod  %  Mil  udenfor 

Kysten,  Bredden  79°  34'  og  peilte  hvad  han  kalder  „den  sydvest- 

lige" Pynt  af  Gilles-Land  i  SOtS  paa  en  Distants  af  8  Mil.  Denne 

Observation  giver  det  peilede  Punkts  Bredde  79°  9',  altsaa  36'  nord- 

ligere end  den  Kyst,  Carlsen  saa  den '22de  Juli  1859  fra  Syd  af. 
I  Sommeren  1864  seilede  Tobiesen  med  Skonnertbriggen  „Æolus" 
nordenom  Spidsb ergen  og  rundt  om  Østsiden  af  Nordost-Landet. 

Da  han  den  7de  August  var  ved  Sydostpynten  af  Nordost-Landet, 

peilede  han  „Gilles  Land"  i  SOtS.  Denne  Peiling  peger  paa  et 
Land,  som  vore  Spidsbergensfarere  oftere  have  seet  fra  Øst-Spids- 

bergen  og  jevnlig  omtale  som  „Gilles  Land".  Paa  Petermanns 

Karter  betegnes  Landet  som  det  „ svenske  Forland",  et  Navn  som 
vi  ogsaa  ville  beholde.  I  det  samme  Aar  1864  saaes  dette  Land 

nemlig  af  den  svenske  Expedition  fra  det  hvide  Bjerg,  der  ligger 

paa  den  østligste  Del  af  Spidsbergens  Hovedland  paa  78°  44'  Nord- 

bredde  og  21°  22'  østlig  Længde  fra  Greenwich.  Paa  det  svenske 

Kart  over  Spidsbergen  fra  1865  er  Forlandet  betegnet  som  Giles- 

Land  og  lagt  paa  78°  50'  til  lidt  over  79°  Bredde  og  28 V2  Grads  østlig 
Længde.  Sommeren  1870  besøgte  den  bekjendte  Afrikareisende 

Th.  v.  Heuglin  Øst-Spidsbergen  sammen  med  Grev  Zeil.  Den 

15de  August  bestege  de  det  1500  Fod  høie  Middendorff-Bjerg  paa 

Sydsiden  af  Walther-Thymen-Strædet.  Heuglins  Beretning  om,  hvad 

de  saa  ved  den  østlige  Horizont,  lyder  saaledes:  „Ved  Horizonten 

i  N  66  V40  0  (magn.)  hæver  sig  et  mørkt,  høit  Tafelland  med  steile, 
jevnt  skraanende  Sideflader.  Det  er  det  samme  Fastland,  som 

den  Svenske  Expedition  saa  i  1864  fra  det  hvide  Bjerg  af.  Af- 

standen  dertil  fra  vort  Standpunkt  bedømte  jeg  til  høist  60  Kvart- 

mil, thi  Omridsene  aftegnede  sig  selv  for  det  ubevæbnede  Øie  skarpt 

paa  den  overskyede  Horizont;  fjernere,  bag  samme,  navnlig  i  sydlig 

Retning,  østenfor  dette  Tafelland,  viser  sig  en  lang  Række  høie, 

taggede,  tildels  med  Sne  dækkede  Fjeldtinder,  der  lod  sig  forfølge 

til  N80°O  (fra  vort  Standpunkt  paa  Middendorff-Bjerget),  og  hvis 
sydlige  Grændse  f  ors  vandt  i  Taage.  Det  er  uden  Tvivl  det  samme 

store  Fastland,  som  allerede  er  angivet  paa  det  Pelham'ske  Kart, 



172 

men  i  Aarhundreder  er  gaaet  i  Forglemmelse.  Paa  det  ovennævnte 

Tafelland,  som  jeg  er  tilbøielig  til  at  anse  for  en  0  eller  et  For- 

land, kunde  vi  intetsteds  iagttage  Sne,  ligesaalidt  som  Dalind- 

skjæringer,  medens  Fastlandet  østenfor  gjør  ganske  det  samme 

Indtryk  som  Spidsbergens  Vestkyst  seet  i  større  Afstand  fra  Søen 

af."  —  Sommeren  1871  var  Capt.  Ulve  med  Skonnerten  „ Samson" 

af  Tromsø  ved  Øst-Spidsbergen.  Den  19de  August  besteg  han 

Thumb-Point  paa  Vilhelms-Øen  ved  den  søndre  Ende  af  Hinlopen- 

Strædet  og  peilte  herfra  „Gilles-Land"  i  OSO.  Denne  Peiling  peger 
lige  paa  det  Svenske  Forland,  naar  dette  lægges  der,  hvor  de 

ovennævnte  Peilinger  af  Tobiesen,  den  Svenske  Expedition  og 

Heuglin  støde  sammen.  Ulve  siger,  at  „han  saa  Gillesland  i  OSO, 

noget  østligere  og  sydligere,"  hvorved  betegnes  Landets  Udstræk- 
ning  i  disse  Retninger  fra  det  høieste  Punkt  af,  som  Peilingen, 

der  neppe  er  nøiagtigere  end  paa  1  Streg,  gjælder.  Ogsaa  den 

21de  August  saa  han  Landet  paa  samme  Maade. 

Sammenfatter  man  alle  disse  Iagttagelser,  betegne  de  Tilste- 

deværelsen af  et  Land  eller  en  Øgruppe,  der  ligger  mellem  78°  33' 

og  79°  9'  nordlig  Bredde,  og  hvis  vestligste  Punkt  (det  svenske 

Forland)  ligger  paa  26°  40'  Længde  Øst  f.  Greenwich.  Om  Landets 
Configuration  forøvrigt  ligesom  om  dets  Udstrækning  mod  Øst  give 

disse  Iagttagelser  liden  Oplysning.  Saameget  synes  at  fremgaa 

med  Sikkerhed,  at  det  svenske  Forland,  hvis  Beliggenhed  er  tem- 

melig nøie  bestemt,  ikke  fortsættes  som  et  Fjeldland  over  i  den 

østligere  Del  af  Landet.  Det  østenfor  det  svenske  Forland  lig- 

gende Land  gav  Heuglin  og  Zeil  Navn  af  Kong  Karl  Land  efter 

Kongen  af  Wurtemberg,  Zeils  Hjemstavn. 

Det  var  Sommeren  1872  forbeholdt  at  skaffe  fuldstændigere 

Oplysninger  om  dette  Land.  Medens  Isforholdene  i  tidligere  Aar 

jevnlig  have  været  til  Hinder  for  Adkomst  til  Landet,  have  de  i 

Sommeren  1872  været  usædvanlig  gunstige  paa  disse  Kanter,  paa 

samme  Tid  som  Efterretningerne  fra  Spidsbergens  Nordside  og  fra 

Novaja-Semlja  melde  om  usædvanlig  megen  Is.  Der  foreligger  nu 

Efterretninger  fra  3  norske  Fangstskippere,  der  have  besøgt  Lan- 

dets Østside,  og  som  det  sees  af  disses  Journaler,  have  end  flere 
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været  "i  Følge  med  dem.  Disse  3  Beretninger  skal  jeg  nu  gjen- 
nemgaa  i  den  Orden,  hvori  de  ere  komne  mig  ihænde.  Capt.  J. 

Altmann,  Fører  af  Jagt  „Elvine  Dorthea",  tilhørende  Consul 
Joh.  Berger  i  Hammerfest,  har  i  20  Aar  befaret  Farvandet  Øst 

for  Spidsbergen,  uden  nogensinde  at  fin  de  det  saa  isfrit  som  iaar. 

Den  26de  Juli  om  Morgenen  gik  han  Seil  fra  Ryk-Yses-Øer  og 
styrede  mod  Sydvest  mod  endel  Is,  som  laa  henimod  Isfjeldene  paa 

Østsiden  af  Edge  Øen  (Stans  Forland)  i  Vest  for  Ryk-Yses-Øerne. 
Om  Aftenen  styrede  han  derfra  mod  ONO  for  en  svag  sydlig  Vind. 

Om  Natten  tiltog  Vinden  og  Luften  blev  tykkere,  der  seiledes 

OtN  omtrent  9  Mile,  hvorpaå  Coursen  forandredes  til  Nord.  Ingen 

Is  var  at  se,  førend  man  om  Aftenen  fik  Øie  paa  enkelte  store 

Isfjeldstykker  og  lagde  Mærke  til,  at  Våndet  blev  lysere.  Man 

antog  da  at  være  i  Nærheden  af  Land,  men  kunde  intet  se  paa 

Grund  af  Snetykke.  Den  samme  Cours  vedligeholdtes  til  om  Mor- 
genen den  28de,  idet  Vinden  fremdeles  var  sydlig  med  Snebyger 

men  flau.  Da  fik  man  se  „det  saakaldte  Gillis-Land"  og  peilte 
den  høieste  Pynt  af  Landet  i  NOtN.  Coursen  forandredes  atter, 

og  man  styrede  mod  den  synlige  Del  af  Landet.  Eftersom  man 

kom  op  mod  samme,  klarede  Veiret  mere  af,  og  man  fik  se  Land 

paa  flere  Punkter,  som  strakte  sig  østover.  Coursen  holdtes  frem- 

deles paa  det  høieste  af  Landet.  Om  Formiddagen  Kl.  10  var 

man  1/2  Mil  derfra.  Her  mødte  en  Iskant,  som  fulgtes  østover. 
Den  følgende  Dag,  den  29de  Juli,  seilede  Altmann  for  en  flau 

Vestenvind  og  i  taaget  Veir  østover  mod  den  østligste  Pynt,  som 

kunde  sees.  Da  han  ikke  kunde  se  noget  Land  østenfor  denne 

Pynt -(undtagen  en  liden  0,  som  er  aflagt  paa  hans  Kartskitse), 
begyndte  han  atter  at  krydse  vestover  langs  Landet.  Den  30te 

fortsattes  Krydsningen  for  en  frisk  Kuling  af  Syd  med  Skaadde 

langs  Landet  vestover.  Kl.  4  Ettermiddag  klarede  Luften  af,  og 

„Vestre  Pynt"  peiledes  i-  NV.  Altmann  vendte  da  og  stod  ind 
under  Land  mod  et  Sund  og  seilede  ind  saa  langt,  han  kunde 

komme  for  Fastisen,  som  laa  der.  Medens  Baadene  vare  ude  paa 

Fangst,  fortsattes  Krydsningen  gjennem  fordelt  Is  mod  Vestpynten. 

Da  man  kom  længere  frem,  fik  man  atter  et  bredere  Sund,  hvor- 
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efter  Altmann  slutter,  at  Landet  bestaar  af  3  store  Øer  foruden 

flere  mindre.  Han  antog,  at  Sundene  kunde  gjennemseiles,  om  ikke 

Fastisen  var  til  Hinder,  da  de  viste  sig  for  ham  som  brede  Aab- 

ninger.  Ved  Sydpynten  af  den  vestligste  Del  af  Landet  kunde  man 

komme  ganske  ind  under  Landet,  indtil  man  lidt  vestenfor  denne 

mødte  den  faste  Is,  som  gik  i  lige  Retning  (mod  Sydvest)  mod 

Spidsbergens  Østkyst.  Den  31te  Juli  laa  Altmann  og  bakkede  ved 

Sydpynten  af  Landet  til  om  Eftermiddagen,  da  han  begyndte  at 

styre  SV  hen  langs  Fastisen  mod  Ryk-Yses-Øerne.  Hele  Fastis- 
kanten,  som  han  seilede  langs  med  paa  Tilbagereisen,  var  ganske 

jevn  og  flad;  kun  paa  enkelte  Steder  saaes  noget  Skrueis  og 

enkelte  større  og  mindre  Isbjerge.  Ved  at  seile  saaledes  15  Mile 

mod  Sydvest  kom  Altmann  til  Ryk-Yses-Øernes  Østside. 

Foruden  Capt.  Altmanns  Journal  har  jeg  modtaget  en  Kart- 
skitse,  der  er  udarbeidet  af  Lieutenant  Mathiesen  efter  Altmanns 

Peilinger  og  mundtlige  Beskrivelse.  Astronomiske  Positionsbestem- 
melser  har  Altmann  ikke  gjort.  Kartskitsen  viser  3  større  Øer, 

benævnede  fra  Øst  mod  Vest:  Bjørne-Øen,  Giles-Øen  og  Fastis- 

Øen.  Bjørneøens  Østpynt,  udenfor  hvilken  der  ligger  en  liden  0, 

er  anlagt  paa  79°  2'  Nordbredde  og  31°  50'  østlig  Længde.  Udenfor 
den  sydvestre  Ende  af  Bjørneøen  ligger  2  mindre  Øer  samt  yderst 

et  Skjær.  Gilles-Øens  Sydspids  ligger  paa  78°  53'  Nordbredde  og 

29°  30'  østl.  Længde.  Dette  er  formentlig  Journalens  Vestre 

Pynt".  Udenfor  denne  er  ogsaaxaflagt  2  smaa  Øer.  Fastis-Øens 

Sydpynt  er  aflagt  paa  78°  43'  Nordbredde  og  28°  40'  østlig  Længde. 
Beliggenheden  af  dette  Punkt  stemmer  imidlertid  ikke  ganske  med 

Altmanns  Opgave  over  den  Cours  og  udløbne  Distants,  han  har 

seilet  paa  Tilbageveien  til  Ryk-Yses-Øerne:  15  Mile  mod  Sydvest. 

Et  Punkt,  der  ligger  15  Mile  i  Nordost  for  den  østligste  af  Ryk- 

Yses-Øer,  ligger  paa  Bredden  78°  30'  og  Længden  29%°  omtrent. 
Ved  at  tage  denne  Position  til  Udgangspunkt.  for  Afseilingen  fra 

Landet  mod  Sydvest  den  31te  Juli  og  lægge  Landets  Sydpynt  noget 

nordenfor  kommer  man  til  en  Bredde  for  Landets  sydligste  Kyst- 

parti, der  Blemmer  med  den  efter  Carlsens  Observation  i  1859 

fundnc  men  er  1»)'  sydligere  end  paa  Altmanns  Kartskitse.  - 
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Altmanns  Kartskitse  er  desuden  ledsaget  af  nogle  Fortoninger,  der 

ere  tegnede  efter  Hukommelsen,  og  som  vise  Bjørneøen  i  Nord 

som  en  lav  0,  skraanende  langsomt  ned  til  begge  Sider,  Giles- 
Øen  i  NV  som  en  høi  0,  der  paa  begge  Ender  har  to  Tinder, 

hvis  Vægge  gaa  temmelig  brat  ned  mod  Havet,  og  hvis  Midtparti 

ligger  noget  lavere  end  Tinderne,  men  dog  temmelig  høit,  og  endelig 

Fastis-Øen  i  Vest,  med  Omrids  i  det  store  som  Giles-Øen,  dog 

at  den  sydligste  Tinde  er  oventil  ganske  horizontalt  afskaaret, 

hvorved  den  faar  Formen  af  en  afstumpet  Kegle  eller  næsten  en 

ret  Cylinder. 

Fra  Forstmester  Norman  i  Tromsø  har  jeg  modtaget  følgende 

af  ham  forfattede  Beretning  om  en  anden  Reise  til  det  saakaldte 

Giles-Land,  som  her  hids ættes  fuldstændig. 

Beretning 

om  Capitaine  Johnsens  Reise  til  Giles-Land  Sommeren  1872,  efter 

Skibsjournalen  og  Capitainens  samt  Mandskabets  mundtlige  Med- 
delelser, ved  J.  M.  Norman. 

Capitaine  Nils  Johnsen  af  Tromsø  seilede  fra  dette  Sted 

den  8de  Mai  1872  paa  sin  Jagt  „Lydianna",  drægtig  13  Læster 
og  med  9  Mands  Besætning,  til  Hvidesøen  paa  Fangst.  I  sidste 

Halvdel  af  Juni  styrede  han  derfra  vestover  opunder  Spidsbergen, 

hvor  han  tilbragte  Juli  Maaned  østenfor  Hopen  og  Stans  Foreland, 

snart  nærmere  snart  fjernere  fra  disse  Øer.  Den  31te  Juli  stod 

Jagten  10—12  Mile  i  OSO  af  Ryk-Yse's  Øer,  den  13de  August 
omtrent  18  Mile  ret  i  0  af  Hopen.  Middag  den  16de  August  ob- 

serveredes  n.  Br.  78°  18' 46",  fik  Kl.  2  E.  M.  Giles  Land  isigte,  og 
stod  Kl.  8  E.  M.  i  en  SO  af  Landet,  3  Mile  af  Land.  Lørdag  den 

17de  August  Kl.  3V2  P-M.  lod  Capitainen  ankre  ved  Nordostpynten 

af  Giles-Land  og  gik  med  Mandskabet  iland  for  at  bese  sig,  gjøre 

Fangst  og  forsyne  sig  med  Brænde  af  Drivtømmeret.  Kl.  7  E.  M. 

samme  Dag  gik  han  igjen  under  Seil,  styrede,  i  Begyndelsen  kryd- 
sende  sig  frem,  denne  Dag  og  den  følgende  til  Kl.  8  E.  M.  i  SV 

langs  Landet,  fra  denne  Tid  i  NV,,  indtil  han  Kl.  12  Midnat  traf 

fast  Iskant,  vendte  og  lagde  bak.   Kl.  12  Middag  den  19de  August 
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havde  han  Nordvestpynten  af  Landet  i  en  N.  Thorsdag  den  12te 

September  ankre  de  han  ved  Trom  so. 

Efter  Bestik  og  Seilads  antager  Capitaine  Johnsen,  at  Nord- 

ostpynten  af  Giles-Land  ligger  omtrent  ved  79°  10'  n.  Br.  og  om- 

kring 30° 1  0  f.  Gr.,  men  paa  Stedet  gjorde  han  ingen  Observation. 
Landets  Østkyst  gaar  i  Retningen  NO  til  SV  og  ender  med  et 

temmelig  langt  og  høit  Fjeld,  der  med  lodrette  Vægge  hæver  sig 

op  af  Havet,  Cap  Tordenskjold.  Fra  Cap  Tordenskjold  af  vender 

Kysten  sig  stærkt  mod  Vest,  dog  fremdeles  i  lidt  sydlig  Retning, 

for  endeligen  ganske  at  bøie  om  i  nordvestlig  Retning.  NOtO  for 

Nordostpynten  ligger  V2  Mil  fra  Land  en  kun  faa  Fod  høi,  omtrent 

V2  Mil  lang  0.  Noget  i  SV  for  Nordostpynten  stikker  Landet  ud 

i  et  spidst  og  lavt  Nes,  Tømmernesset,  hvor  man  fra  Fartøiet  af 

saa  Fjæren  ganske  bedækket  med  Drivtømmer.  Noget  ud  for 

Tømmernesset  bryder  Søen  over  et  Skjær.  Mellem  Tømmernesset 

og  Cap  Tordenskjold  skjærer  der  sig  ind  en  meget  bred,  men.  saa- 

vidt  det  kunde  sees  gjennem  Taagen,  kun  et  Par  Mile  dyb  Bugt. 

I  denne  Bugt  eller  Udløbet  af  samme  ligger  efter  hinanden  3  smaa, 

lave.  som  det  saa  ud  til  langagtige  Øer.  Forøvrigt  bemærkedes 

ikke  under  Seiladsen,  der  dog  tildels  foregik  i  taaget  Veir.  nogen- 

somhelst  Fjorde  eller  dybere  Indskjæringer  i  Landet.  Det  viste 

sig  i  det  hele  temmelig  jevnt  og  lavt  uden  særdeles  marquerede 

Fjeldspidser  og  Tinder.  Længere  fra  Land  saa  Øens  trende  mere 

afsondrede  Bjerghøider  ud  som  3  særskilte  Øer,  idet  man  først  en 

4 — 5  Mile  fra  Kysten  fik  Øie  paa  det  Lavland,  som  ligger  mellem 

dem.  Det  ene  af  disse  Bjerge,  Johnsens  Bjerg,  ligger  paa  Nord- 

ostpynten. Det  er  ikke  høit,  ovenpaa  fladt  og  ikke  en  Fjerdedels 

Mil  langt,  steilt  til  begge  Sider,  langslut  i  begge  Ender.  Fra  Høi- 
den  af  dette  Fjeld  saa  Johnsen  i  sydvestlig  Retning  langt  i  det 

fjærne  et  andet  høiere  blaanende  Fjeld.  Det  er  dette,  der  som 

Cap  Tordenskjold  afslutter  Landet  i  SO.  Mere  lige  i  Vest  for 

Johnsens  Bjerg  eller  lidt  nordligere  ligger  Landets  antageligen 

høieste  Fjeld,  Haarfagrehaugen.  Landet  omkring  Johnsens  Bjerg 

er  temmelig  lavt  og  fladt.    Sneflækker  vexlede  med  Barflækker. 

1  Senere  forandret  i  Ilansons  Kart. 
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Ingensteds  var  store  sammenhængende  Snemarker  at  se  (den  17de 

August).  Naar  undtages  en  mindre  Isbræ  paa  den  sydøstlige  Bred 

af  Nordostpynten,  erindrer  man  ikke  i  den  Afstand  fra  Land,  hvori 

Øen  delvis  omseiledes,  at  have  bemærket  nogen  mere  iøinefaldende 

Isbræ.  Hele  Syd-  og  Østsiden  af  Landet  var  Havet  isfrit.  og  fra 

Nordostpynten  var  ikke  engang  Is  at  se  i  ONO.  Men  fra  Pyntens 

Nordside  gik  landfast  Is  lige  nordover.  Selve  Pynten  er  fladlændt, 

tildels  sandet,  med  flere  store  Vand,  som  den  17de  August  paa 

det  nærmeste  vare  isfri.  I  Fjæren  laa  meget  Drivtømmer.  Han 

forsynede  sig  deraf  med  Brænde  for  hele  den  tilbagestaaende  Heise. 

Ogsaa  nogle  hundrede  Fod  fra  Fjæren  og  antageligen  mindst  en 

20  Fod  over  Havets  høieste  Flodstand  laa  en  Mængde  meget  gam- 
melt Drivtømmer,  for  den  større  Del  ganske  hensmuldret,  enkeltvis 

dog  saa  vel  bevaret  indenfor  det  raadne  Yderlag,  at  det  under 

Øxen  viste  sig  brugbart  som  Brænde.  I  denne  Tilstand  var  en 

svær  Naaletræstamme  af  en:  Skibsmasts  Dimensioner  og  med  paa- 

siddende  Rod.  Man  synes  saaledes  berettiget  til  at  slutte,  at  Landet 

i  en  forholdsvis  nærliggende  Periode  har  hævet  sig  mindst  et  Snes 

Fod. 1  Den  største  Del  af  Drivtømmeret  var  af  Naaletrær.  enkelt- 

vis bemærkedes  ogsaa  Ved  af  et  Løvtræ.  Blandt  Drivtømmeret  i 

Fjæren  stødte  man  paa  en  Bjælke  af  et  Skibsruf  og  en  med  3—4 

Rum  forsynet  Skuffe  af  meget  tyndt  Egebord,  sammenspigret  med 

stærkt  foiTUStede  flade  2  Toms  Nagler.  Skuffen  var  2—3  Kvarter 

lang,  1—2  Kvarter  bred  og  af  en  saa  særegen  Dannelse,  at  man 
ikke  ret  kunde  skjønne,  hvortil  den  havde  tjent. 

Af  Pattedyr  og  Fugle  bemærkedes  følgende  Arter. 

1.  Ursus  maritius,  L.  Et  Dyr  blev  skudt  paa  Våndet,  Huden 

blev  solgt  til  Sverige,  hvorimod  en  anden  af  Capitaine  Altmann 

fra  Giles-Land  hjembragt  Hud  er  erhvervet  for  Tromsø  Museum. 

2.  Canis  lagopus,  L.  Dyret  saaes  ikke,  men  derimod  talrige  Spor 
af  det  i  Sneen. 

3.  P/wca  barbatdj  Fabr.,  Nils. 

4.  Phora  hispida,  Fabr. 

1  Med  mindre  Rækvcden  kundo  tænkes  at  være  skruet  op  paa  Landet  af  Isen. 
H.  Mohn. 

Vid.-Selsk.  Forh.  1873.  12 
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5.  Phoca  grocnlandka,  Mull.,  Fabr.,  Nils.    I  stor  Mængde. 

6.  Cervus  tarandus,  L.  En  for  Spidsbergen-Landene  usædvanlig 

stor  Oxe  med  pragtfulde  Horn  blev  skudt  af  Harpuner  Søren 

Johannesen.  Den  var  meget  f  ed,  federe  end  Capitainen  erindrer 

nogensincle  at  have  seet  noget  Dyr  til  den  Tid  af  Aaret  blandt 

de  mange,  han  har  skudt  paa  Spidsbergen.  Spækket  paa  et 

Rygstykke,  som  vil  blive  opbevaret  i  Tromsø  Museum,  var 

indtil  7 — 8  Centimeter  tykt.  Paa  Sneen  og  i  den  bløde  Jord 

saaes  talrige  Spor  af  Ren,  saavel  voxne  Dyr  som  Kalve. 

7.  Sterna  arctica,  Tem. 

8.  Lams  eburncus,  Phipps. 

9.  Lams  glaucus,  Bruenn. 

10.  Lams  tridaetylus,  L. 

11.  Lestris  parasitica  (L.),  Nils. 

12.  Proccllaria  glacialis,  L. 

13.  Somateria  mollissima  (L.)  Ved  et  af  Våndene  paa  Nordost- 

pynten  saaes  7 — 8  Edderfugle  og  et  fjorsgammelt  Rede  med 
Dun  i,  hvorimod  man  under  det  korte  Ophold  ikke  stødte  paa 

noget  Rede  fra  sidste  Aar. 

14.  Colymbus  sept  entr  ionalis,  L.  Paa  et  af  Nordostpyntens  Vand 

bemærkedes  4  Lommer. 

15.  Alea  Bruennichii  (Sabine). 

16.  Mer  gula  alle,  L. 

Hvad  Floraen  angaar,  saa  ved  man  derom  ikke  mere,  end  at 

Lavarter  og  flere  phanerogame  Væxter  („Græs"),  hvoriblandt  synes 
at  have  været  Silene  uran  f  is,  L.,  men  endnu  kun  i  Knop,  har  været 

bemærkede.  Paa  de  5  smaa  Stenbidder,  der  er  komne  mig  for 

Øie,  tindes  en  fruktificerende  Verrycaria  og  Thallus  af  et  Par  Lecidea 

pg  Lecanoræ.  Imidlertid  tør  man  af  de  talrige  Renspor  pg  den 

fældte  Ilens  usædvanlige  Fedme  slutte,  at  Vegetationen,  i  al  Fald 

hvad  Lavarter  angaar,  maa  være  forholdsvis  ikke  saa  ganske  ube-j 
tydelig.  De  af  mig  erhvervede  Stenc  ere  Kvarts  ogLerstene,  dels 

sta  i kt  kalkblandede,  dels  kalkfri.  Det  eneste  interessante  i  geolo- 

gisk Henseende  ei*  do}>  en  forstenet  stængelagtig  IMantedel,  hvoraf 

beklagelsesvis  et  Stykke  er  bleven  afbrukken  for  at  blive  fri  en 
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meget  paagaaende  fremmed  Videnskabsmand.  Det  tilbageblevne 

er  sendt  Professor  Heer  til  Undersøgelse. 

Forstmester  Norman' s  Beretning  ledsagedes  af  et  Kart,  tegnet 
efter  Capt.  Johnsens  Iagttagelser  og  mundtlige  Meddelelser  af  Navi- 

gationslærer  J.  C.  Hansen  i  Tromsø.  Det  er  dette  Kart,  der  danner 

Grundlaget  for  det  Kart,  jeg  har  søgt  at  istandbringe  efter  de 

samlede  Materialier.  Beliggenheden  af  Nordostpynten  stemmer  ret 

vel  baade  hos  Altmann  og  hos  Johnsen.  Sydpynten  er  af  Hansen 

efter  Johnsen  lagt  paa  78°  30'  Bredde,  altsaa  kun  3'  sydligere  end 
efter  Carlsens  Bestemmelse  i  1859.  Skjæret  og  Øerne  ved  Tøm- 

mernesset  ere  iagttagne  baade  af  Altmann  og  af  Johnsen.  John- 

sens Bjerg  og  Partiet  deromkring  er  identisk  med  Altmanns 

Bjørne-Ø.  At  den  sydligste  Del  af  Landet,  der  mod  Øst  ender  i 

Cap  Tordenskjold,  er  identisk  med  Altmanns  Fastis-0  og  med  det 

af  Carlsen  i  1859  seete  Land,  er  utvivlsomt.  Dets  Beliggenhed 

efter  Johnsen  stemmer  saavel  med  Altmanns  Afgangspunkt  den 

31te  Juli  som  med  Carlsens  Bredde.  Altmanns  Giles-0  maa  lægges 

inde  i  ,den  brede  Bugt  mellem  Tømmernesset  og  Cap  Tordenskjold. 

At  Johnsen  ikke  har  seet  dette  Parti  af  Landet  er  let  forklarligt 

baade  af  hans  Cours  (se  Kartet)  og  af  det  taagede  Veir,  hvori 

Seiladsen  foregik  udenfor  denne  Bugt,  Haarfagrehaugen  er  paa 

Hansens  Kart  lagt  paa  79°  1'  Nordbredde  og  30°  10'  østlig  Længde. 
Af  Beskrivelsen  sees  imidlertid  ikke  noget  til  Hinder  for  at  iden- 

tificere  Haarfagrehaugen,  „Landets  antagelig  høieste  Punkt",  med 
det  Fjeldparti,  hvis  sydvestre  Skraaning  Carlsen  peilede  fra  Nord- 

ostlandets Østside  den  16de  August  1863.  Jeg  har  derfor  paa 

Kartet  lagt  Haarfagrehaugen  saameget  vestligere  end  paa  det  Hansen- 

Johnsen'ske  Kart,  at  Længden  stemmer  med  Carlsens  Peiling,  medens 
jeg  har  beholdt  Johnsens  Bredde.  Derved  bliver  Carlsens  gissede 

Afstand  noget  for  liden,  en  Omstændighed  som  imidlertid  ikke  ei- 
det mindste  paafaldende  ved  saa  store  Afstande  som  over  8  Mile. 

En  tredie  Beretning  om  en  norsk  Fangstskippers  Reise  til  det 

saakaldte  Gillis-Land  har  jeg  modtaget  fra  Sagfører  0.  Lund  i 

Hammerfest  tilligemed  Uddrag  af  Journalen.  Da  Journalen  er  tem- 

12* 
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melig  ufuldstændig  og  ikke  indeholder  noget  væsentligt  til  yder- 

ligere  Oplysning  om  det  i  Hr.  Lunds  Meddelelse  indeholdte,  gjen- 

gives  her  kun  denne  Beretning,  til  hvilken  jeg,  efterat  have  meddelt 

den  i  sin  Fuldstændighed,  skal  knytte  de  Bemerkninger,  som  de 

foranstaaende  Beretningers  Indhold  og  Resultaterne  deraf  foranle- 

dige.   Hr.  Lunds  Skrivelse  er  saalydende: 

„Da  jeg  tilfældigvis  har  bragti  Erfaring,  at  Capitaine  Johannes 

Nilsen  med  Jagten  „ Freia"  her  af  Byen  (Hammerfest)  skulde  have 

omseilet  det  saakaldte  Gillis-  eller  Kong  Karls  Land.  har  jeg  faaet 

mig  ndlaant  den  af  ham  (ved  hans  Bedstemand  C.  J.  Viig)  under 

Reisen  førte  Journal,  af  hvilken  jeg  har  tåget  en  temmelig  udførlig 

Kxtrakt,  og  navnlig  har  medtaget  Alt.  forsaavidt  angaar  Reisen 

østover  fra  Ryk-Yse's  Øerne  den  25de  Juli  og  indtil  .,Freia"  under 

15de  August  atter  var  under  Østkysten  af  „Stans-Foreland"  (Edge- 
Insel).  Da  Journalen  dels  er  kortfattet  og  derhos  temmelig  uklar 

med  Hensyn  til  hvad  der  allermest  havde  Interesse  —  den  fore- 

tagne  Omseiling  og  Reisen  til  Nordstrædet  —  Hinlopen  Strait  — 

og  tilbage  til  Gillis-Land,  har  jeg  gjentagende  confereret  med 

Capitainen  og  Bedstemanden  desangaaende. 

Hos  mig  er  der  nu  ingen  Tvivl  tilbage  om  den  fuldkomne 

Paalidelighed  af  Beretningen  om  Omseilingen,  hvorfor  jeg  iler  med 

at  oversende  Dem  Journaludtoget,  idet  jeg  efter  de  mundtlige  Med- 

delelser  skal  tilføie  følgende  nærmere  Forklaringer  og  tildels  Ret- 
telBer  af  i  Journalen  indløbne  Feil.    Navnlig  fremhæves: 

Naar  det  under  27de  Juli  lieder:  „Da  var  vi  ved  Storfjordstrædet 

paa  Bagsiden  af  Storfjorden,"  da  var  Grunden  til,  at  man  forst 
troede  kun  at  have  seilet  i  en  Bue  omkring  Ryk-Yse^  Øerne  — 

østenom  disse*—  og  til  Walther Thymens  Fjord,  den.  at  man  ikke 
antog,  at  Fartøiet  i  sin  Kurs  Øst  til  Nord  havde  seilet  saa  langt, 

som  det  i  Virkeligheden  havde.  Da  man  kom  nærmere  under  Land 

Og  bedre  kunde  se  dette,  skjønnede  man  dog.  at  man  ei  var  paa 

Østsiden  af  Storfjorden  ved  Strædet  der,  men  derimod  ved  det 

Land,  som  saavel  Capitaine  og  Bedstemand  som  mangfoldige  andre 

af  Ishavslarerne  har  seet  fra  Øst-Spidsbergen,  og  som  navnlig  Capi- 

tainen og  Bedstemand  har  soet  under  Seilads 'østfor  Hinlopen  Strait. 

j 
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Bedstemanden  of>lyser,  at  han  dog  ikke  vilde  forandre  det  engang 

Journalen  Tilforte,  ligesom  han  ogsaa  under  28de  Juli  og  under 

4de  August  anvendte  den  samme  Stedbetegnelse,  uagtet  den  ei 

var  rigtig,  men,  som  han  siger,  fordi  den  allerede  var  benyttet  ved 

den  første  Betegnelse  af  Pladsen.  Da  Jagten  „ Freia"  imidlertid 
seilede  i  Følge  med  Altmann  og  samme  Dag  eller  muligens  Dagen 

fortid  kom  under  Land,  er  det  naturligvis  givet,  at  dette  Land  er 

det  samme,  som  Capt.  Altmann  strax  vil  have  betragtet  som  Gillis- 
Land.  At  Fartøiet  den  27de  Juli  kom  under  dette  er  saaledes 

sikkert.  Som  det  ogsaa  siges  i  Journalen,  strakte  Landet  sig  i 

nordøstlig  Retning  og  med  Omrids  i  det  Store  tåget  saaledes,  som 

atlagt  af  Lieutenant  Mathiesen  etter  Altmanns  Opgave.  Freia  kom 

under  i  Nærheden  af  hvad  der  paa  dette  Kart  er  betegnet  som 

Giles  0, 1  paa  hvis  Sydpynt  der  hæver  sig  det  høieste  Punkt  af 
den  hele  Østrækning,  antagelig  1000  a  1200  Fod,  med  steile  Sider, 

udenfor  hvilke  dog  en  smalere  lav  Strækning  udbreder  sig. 

Den  31te  Juli  var  ..Freia"  ligeudfor  en  liden,  meget  lav  (10  a 
15  Fod  høi)  og  rund  0,  der  dannede  det  yderste  Land  mod  Øst, 

Paa  denne  0,  og  ligetil  dens  Midte,  laa  der  en  Mængde  Drivved. 

Farvandet  østenfor  denne  0  og  ligeledes  mod  Nord  var  isfrit.  I 

en  Aistand  derimod  omtrent  lige  i  Øst  af  3  a  4  Sømil  saaes  svære 

Masser  med  stor  Grundis,  hvilken  strakte  sig  i  Piækker  mod  SSO. 

Uagtet  det  saaledes  var  seilbart  mellem  den  lille  0  og  Grundisene, 

vilde  man  under  sit  paatænkte  Forsøg  at  komme  mod  Nord  helst 

søge  denne  Seilads  lagt  nedenom  og  østenom  Grundisene,  dels  for 

ikke  at  seile  mellem  disse  og  Land  —  for  altsaa  at  have  rum  Sø  — 
og  dels  fordi  de  haabede  østenom  disse  Masser  af  Grundis  at  støde 

paa  fordelt  Is  og  Fangst.  Derfor  var  det,  man  seilede  mod  SSO 

den  31te  Juli,  og  i  denne  Kurs  seilede  man  mindst  10  Sømil.  Der 

øinedes  dog  fremdeles  ingen  Ende  paa  Gnmdisen  og  ingen  Gjen- 

nemgang  mellem  disse  Isfjelde.  som  vare  blevne  staaende  paa  mindst 

30  a  40  Favne  Vand,  idet  man  med  Lod  paa  denne  Dybde  ikke 
fik  Bund  i  deres  Nærhed. 

Der  styredes  derfor  atter  tilbage  mod  den  nævnte  mindre 

1  Antagelig  Cap  Tordenskjold.  H.  Mohn. 
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østligste  0  og  styredes  deretter  i  omtrent  V2  Mils  Afstand  østenfor 

denne  mod  Nord  og  deretter  mod  Nordvest  langsmed  den  faste 

Iskant,  der  fra  denne  0  strakte  sig  først  i  Nordvest,  deretter  i 

Vest  til  Nord  og  tilsidst  i  Nord.  Man  seilede  saaledes  med  Landet 

synligt  i  Syd  for  sig,  og  idet  den  faste  Iskant  etterhvert  tvang  dem 

til  at  holde  mere  mod  Nord.  Etter  ca.  15  Miles  Seilads  langsmed 

Isen,  der  ved  den  østlige  Del  af  Kysten  strakte  sig  et  Par  Mil  ud 

fra  Landet,  men  længere  mod  Vest  dannede  en  saa  hred  Made, 

at  de  ikke  kunde  se  noget  Land,  naaede  man  til  Nordkanten  af 

den  omhandlede  Fastiskant. 

Forinden  Fortsættelsen  af  Reisen  nærmere  beskrives,  skal  her 

oplyses,  at  Bredden  af  den  østligste  større  0  i  Nord  og  Syd  ved 

dens  Østkant  antagelig  var  2  a  3  Sømil.  Mellem  Bjørnøen  og 

Gillesøen  (Benævnelserne  etter  Lieutenant  Mathiesens  Rids)  er  der 

intet  Sund,  med  andre  Ord,  der  cr  her  ikke  2  Øer.  Sydfra  ser  det 

vistnok  saaledes  ud,  men  fra  Nordsiden  af  forvissede  den  hele 

Besætning  paa  "Freia"  sig  om,  at  Kysten  gik  i  Eet.  Navnlig  bemær- 
kede  man  netop  i  det  antagne  Sund  paa  dettes  Nordside  et  Fjeld 

med  en  Isbræ  mod  Nordsiden.  Kysten  var  i  det  Hele  paa  Nord- 

kanten mere  vild  og  brat  end  paa  Sydsiden.  Det  høie  Fjeld  paa 

Sydpynten  af  Giles-Land  saa  man  ogsaa  nordenfra,  og  tog  det  sig 

fra  denne  Kant  endnu  mere  steilt  og  imponerende  ud.  Fjeldet 

var  isfrit.  Fra  Nord  af  var  dette  Fjeld  det  vestligste  Punkt,  som 

kunde  sees.  „Fastis-Øen"  kunde  man  navnlig  ikke  se,  antagelig 
fordi  Isen  strakte  sig  saa  langt  mod  Nord.  Først  senere,  effcer 

atter  at  have  seilet  om  Øgruppen  fra  Øst  mod  Vest,  hvorom  nær- 

mere  nedenfor,  kom  man  under  Seiladsen  langs  Sydkanten  til  at 

se  Fastis-Øen.  Under  den  hele  Reise  fra  Østkanten  af  Landet  vest- 

over langs  Nordkysten  var  der  i  Nord  aabent  Vand  og  ingen  tast 

Iskant  at  oine  til  nogen  Side,  uden  langsmed  Landet  og  udfra  dette. 

Derimod  var  der  en  Uendelighed  af  Grundise,  af  hvilke  tiere  vis- 

selig havde  en  Høide  af  Lndtil  mo  Alen.  og  fra  disse  faldt  der 

jevnlig  med  stort  IJrag  og  Hulder  storre  Stykker  af  og  aed  i  Soen. 

Enkelte  Grundise  vare  indtil  '/4  Mil  lange,  og  har  de  aldrig  forhen 
seet  noget  lignende.     De  beskrive  Seiladsen,  som  foregik  tildels 
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imellem*  og  nær  under  disse  Iskolosser,  som  meget  uhyggelig.  Der 

gik  ikke  nogensomhelst  Tungsø  eller  Havsø  der,  uagtet  de  ved 

sin  Seilads  østover  igjen  havde  en  Storm  af  Nordost.  Fra  denne 

fuldstændige  Mangel  paa  Havsø  kan  dog  intet  sluttes  om  Nærhed 

af  Land  eller  fast  Iskant,  da  Grundisen  i  ethvert  Fald  vilde  have 

brudt  Søgangen.  Efterat  være  kommen  til  den  før  nævnte  Nord- 

kant  af  den  faste  Is  ud-  og  nordfra  Kysten,  styrede  man  langs  denne 
Iskant,  som  da  gik  i  Sydvest,  og  fik  da  efter  flere  Miles  Seilads 

Øie  paa  Vestkysten  af  det  omseilede  Land.  Dette  er  det  samme, 

som  de  have  seet  forhen  fra  Spidsb ergen  af.  Iskanten  strakte  sig 

ud  nogle  Mil  fra  Landet  og  saaledes,  at  den  bøiede  sig  i  en  stor 

Bue  mod  Syd  og  deretter  atter  gik  mere  nordlig  under  Seiladsen 

vestover.  Isen  strakte  sig  saa  langt,  Øiet  kunde  naa  mod  Syd,  og 

maa  denne  Is  være  den  samme,  hvis  Sydkant  de  senere  fulgte  fra 

„Giles"-  og  „Fastis-Øenu  over  mod  Stans-Forland.  Ved  at  følge 
Isens  Nordkant  kom  man  ud  for  Aabningen  af  Hinlopen  Strædet, 

som  var  tillukket  af  denne  Is,  og  var  man  saa  nær,  at  man  fulcl- 

kommen  tydelig  kunde  se  og  gjenkjende  —  dette  var  den  3die 

August  —  Cap  Torell  og  Thumb  Point  udenfor  Hinlopen-  eller  Nord- 

strædet,  som  vore  Søfolk  gjerne  kalde  dette  Sund.  Her  udenfor 

var  det  saaledes,  man  befandt  sig  den  4de  August.  I  Nord  for  sig 

havde  man  da  en  stor  Mængde  med  Grundis  og  clerhos  Iskant, 
saavidt  man  kunde  se  overalt  mod  Nord.  I  den  aabne  brede  Rende. 

der  muligens  skyldes  en  her  løbende  stærkere  Strømning,  havde 

man  saaledes  seilet.  Den  4de  August  sprang  der  imidlertid  op  en 

stærk  Storm  af  Nordost,  og  det  gjaldt  saaledes  at  klare  den  faste 

Iskant  sønclenfor,  hvorhos  man  var  bange  for,  at  større  Ismasser 

kunde  brækkes  paa  Nordsiden  og  Fartøiet  knuses  mod  Isen  i  Læ. 

Man  besluttede  derfor  at  søge  tilbage  samme  Vei  østover,  hvorfra 

man  nys  var  kommen.  Dette  gjordes  den  4de  August.  Det  er  en 

Feil  af  Journalens  Fører,  naar  det  hedder,  at  man  nu  styrede  i 

„SSV  og  V  mod  Storfjordstrædet".  Kursen  holdtes  derimod  Øst 
til  Syd,  og  med  denne  Kurs  kom  man  efter  henimod  et  Døgns 

Seilads  i  klart  Veir  og  med  stærk  Bør  tilbage  til  den  østligste 

mindre  0  i  den  nyopdagede  Øgruppe.  Man  styrede  fra  Kap  Torell, 
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fra  hvilket  man  var  i  tiere  Miles  Afstand,  østover,  uden  a^i  gjøra 

nogen  Bue,  som  tidligere  mod  Syd.  Det  første  Punkt,  man  fik  se 

af  det  nye  Land,  var  det  før  omtalte  høie  Fjeld  paa  ,,Giles-Øen". 
Capitainen  erindrer  med  Bestemthed,  at  Kursen  var  Øst  til  Syd. 

Bedstemanden  erklærer  ogsaa,  at  den  i  Journalen  angivne  Kurs  er 

at  tilskrive  en  Feiltagelse  fra  hans  Side.  Ved  Østkanten  af  „Bjørn- 

øen"  eller  den  lille  0  østenfor  denne  var  man  til  den  8de.  beskjæf- 
tiget  med  Fangst,  og  den  8de  kom  man  under  Seiladsen  langsmed 

Landet  i  sydvestlig  Retning  under  det  høie  Fjeld,  som  man  først 

saa  den  27de  Juli. 

Mellem  „Fastis-Øen"  og  „Giles-Øen'-  kan  der  muligens  være  et 
Stræde,  i  ethvert  Fald  maa  Landet  der  være  meget  lavt.  Mellem 

disse  2  Øer  bemærkedes  ingen  mindre,  hvorimod  2  saadanne  laa 

strax  øst  for  „Giles-Øens"  Sydspids  og  skjultes  af  denne  under  en 

Krydsning  indover  i  Bugten  mellem  „Giles"-  og  ..Fastis-Øeir\ 
Langs  saagodtsom  den  hele  Sydside  af  Landet  laa  der  fast 

Iskant  dengang;  Cap  Hammerfest1  var  næsten  den  eneste  Stræk- 
ning,  som  var  ganske  isfri.  Fra  Cap  Hammerfest  seilede  man 

paa  Sydsiden  af  fast  Is,  der  med  en  i  det  Hele  milevidt  jevn  Flade 

strakte  sig  mod  Nord,  dog  var  der  af  og  til  Skrueis  og  adskillige 

Grundise.  Her  ligger  dog  ikke  altid  fast  Is  mellem  „Gillis"-Land 
og  Spidsbergen,  da  Capitainen  engang  for  5  Aar  siden  har  seilet 

fra  Ryk-Yse's  Øer  mod  Hinlopen  Strait.  Grimdisene  bevise 
ogsaa,  at  Isen  ikke  ligger  stadig,  men  i  Regelen  er  her  dog  fast 

Is.  Den  var  af  1  til  V/2  Alens  Tykkelse.  Med  Hensyn  til  Grimd- 

isene tro  begge,  at  disse  maa  være  komne  fra  Østsiden  af  Nord- 

ostlandet, hvor  der  er  meget  svære  og  steile  Ismasser." 
Med  Hr.  Lund  maa  jeg  være  enig  i,  at  der  ikke  kan  viere 

nogen  Tvivl  om,  at  Capt.  Nilsen  har  omseilet  det  saakaldte  Gillis- 

Land  eller  Kong-Karl-Land.  Dertil  stemme  Capitainens.  I»edsteman- 

denfi  og  Mandskabets  Iagttagelser  altfor  godt  med  de  ovenfor  med- 
delte Iagttagelser  af  Altmann  og  Johnsen.  Ifølge  Journalen  var 

Capt.  Nilsen  den  23de  Juji  ved  Rvk-Yses-(  )erne.  Den  24de  kml- 
sede  han  med  sterk  NO  op  mod  en  Grundis  (strandet  Isbjerg)  til 

1  Sydpynten  af  Fastis-Øcn. 
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Luvart.  Den  25de  Kl.  5  Ettermiddag  gik  han  Seil  med  Hau  NO 

og  klar  Luft  og  seilede  til  Nordvestsiden  af  Ryk-Yses-Øerne.  Kl. 
9  Aften  ankrede  lian  der  og  traf  der  sammen  med  Altmann.  Kl.  12 

gik  lian  atter  Seil  med  flau  NO  og  styrede  mod  SV.  Den  26de 

Kl.  3  Ettermiddag  begyndte  han  at  Styre  østover  med  flau  sydlig 

Vind  og  klar  Luft  og  satte  Cours  OtN.  Jagten  ,,Elvine",  Gapt.  Alt- 

mann, og  Jagten  „Haabet"  kom  etter.  Den  27de  Juli,  da  ingen  Is 
fandtes,  forandredes  Coursen  tidlig  om  Morgenen  til  NtV.  Vinden 

var  flau  SV  og  Luften  halvklar.  „Elvine"  og  „Haabet"  vare  i 
Eølge.  Ved  Midnat  (Morgenen)  den  28de  Juli  lyste  det  op  med 

Skaadden,  og  Land  blev  seet,  De  andre  Fartøier  vare  fremdeles  i 

Sigte.  Denne  Seilads  stemmer  i  det  væsentlige  saa  nøie  overens 

med  Altmanns,  der  ovenfor  er  berettet,  at  det  er  udenfor  al  Tvivl, 

at  det  Land,  Nilsen  saa,  var  det  samme  som  det,  der  blev  seet  af 

Altmann,  og  ikke  Østsiden  af  Landet  ved  Walther  Thymens  Fjord. 

Dette  Land  kan,  som  vi  have  seet,  ikke  godt  være  andet  end  det 

af  Carlsen  seete  og  af  Altmann  for  Fastis-Øen  benævnte  Land.  Det 

er  ikke  tænkeligt,  at  det  skulde  være  det  svenske  Forland,  som 

man  oftere  før  havde  seet  fra  Øst-Spidsbergen  og  Hinlopen-Strædet, 

heller  ikke  Altmann's  Giles-Ø,  der  vanskelig  kan  antages  at  være 
blevet  seet  først,  førend  det  høie  Land  ved  Cap-  Tordenskjold. 
Det  svenske  Forland  var  omsluttet  af  Fastisen  mellein  det  nye 

Land  og  Øst-Spidsbergen,  og  fra  Ryk-Yses-Øerne  strakte  Sydranden 
af  denne  Fastis  sig  i  nordostlig  Retning  lige  til  det  nævnte  høie 

.Land.  Den  28de  vedblev  Nilsen  at  seile  i  Nordost  langs  med 

Landet  med  flau  SV  og  S  og  klar  Luft,  medens  Altmann  blev  lig- 
gende bak  ved  den  vestre  Del  af  Landet.  Den  29de,  30te  og  31te 

var  Nilsen  fremdeles  under  Landet,  den  sidste  Dag  ved  Nordost- 
pynten.  Altmann  havde  imidlertid  tiltraadt  Tilbagereisen.  Om 

Seiladsen  den  Iste  til  4de  August  indeholder  Journalen  intet  fra 

Nilsens  Reise.  Man  ser  af  Hr.  Lunds  Meddelelse,  at  Nilsen  har 

seet  og  passeret  den  af  Johnsen  benævnte  Abels  0  udenfor  Nord- 

ostpynten,  hvilken  ogsaa  er  aflagt  paa  Altmanns  Kart.  Beskrivelsen 

af  Kysten  og  Isen  paa  den  nordre  Del  af  Landet  stemmer  meget 

vel  med  Johnsens  (Hansens)  -Kart,  der  ikke  angiver  noget  Sund 
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mellem  Bjornoen  og  Giles-Oen  (hos  Altmann).  At  Nilsen  nordenfra 

skulde  kunne  se  det  hoie  Fjeld  paa  Sydpynten  af  Landet  ved  Cap 

Tordenskjold  er  neppe  sandsynligt.  Naar  det  hedder,  at  .fra  Nord 

af  var  dette  Fjeld  det  vestligste  Punkt,  som  kunde  sees-,  bliver 
det  mest  sandsynligt.  at  det  her  nævnte  Fjeld  er  Haarfagrehaugen. 

og  dette  vinder  unegtelig  i  Sandsynlighed.  naar  man  tager  Carlsens 

Peiling  i  1863  med  i  Betragtning.  At  Landet  ved  Seiladsen  vest- 

over og  nordenom  den  brede  Isflade  skulde  forsvinde  for  Nilsen, 

medens  det  lykkedes  Carlsen  i  1863  at  se  det  i  en  end  større 

Afstand.  lader  sig  forklare  af  forskjellige  Luft-Tilstande  ved  begge 

de  forskjellige  Leiligheder.  Naar  det  senere  hedder,  at  man.  idet 

Gemsen  forandredes  langs  Isen  imod  Sydvest,  efter  flere  Miles 

Seilads  tik  Oie  paa  Vestkysten  af  det  omseilede  Land.  og  at  dette 

er  det  samme,  som  de  have  seet  forhen  fra  Spidsbergen  af.  saa 

passer  denne  Iagttagelse  særdeles  vel  paa  det  Svenske  Forland, 

og  i  bedste  Overensstemmelse  hermed  bøier  Isgrændsen.  der  gik 

nogle  Mile  udenfor  dette  Land.  sig  i  en  stor  Bue  mod  Syd.  senere 

mod  Vest  og  endelig  mod  Nord.  idet  den  lukker  for  Hinlopen- 

Strædet.  Hvad  der  er  mig  paafaldende  er  folgende  to  Ting.  Fol- 
det forste.  at  der  Intet  er  nævnt  om,  at  man  saa  Ostkysten  af 

Nordostlandet  og  af  Sydsiden  af  samme  kun  nævner  Cap  Torell. 

hvor  Sydkysten  ender  imod  Vest.  uagtet  Afstanden  fra  Nordost- 

landets Kyster  ikke  kan  have  været  mange  Mile.  Der  tales  kun 

om  Grundise  i  disse  Retninger,  hvilke  neppe  have  kunnet  skjule 

Ky>ten  aldeles,  medmindre  Luften  var  taaget.  hvilket  ifolge  Jour- 

nalen var  Tilfældet.  da  Seiladsen  østover  tiltraadtes  den  4de  August. 

For  det  andet  er  Seiladsen  den  4de  August  fra  at  have  Thumb 

Point  i  Siizte  til  Ostkysten  af  det  nye  Land  med  Storm  af  Nordost 

og  Cours  OtS  neppe  at  forståa  saaledes  for  hele  Veiens  Vedkom- 

mende. Thi  en  saadan  Cours  forer  gjennem  den  Fastis,  som  de 

foregaaende  Dage  maatte  omseiles  med  en  betydelig  Boining  mod 

Nord.  og  en  Cours  af  OtS  skulde  vel  være  vanskelig  at  holde  med 

en  virkelig  Storm  af  Nordost.  Det  hedder  imidlertid,  at  man  efter 

et  Dogns  Seilads  kom  med  sterk  Bør  tilbage  til  den  ostligste 

mindre  0  i  den  nyopdagede  Ogruppe.  og  i  de  arktiske  Egne  er 
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Regelen  den,  at  Vinden  i  Stormene  dreier  si<j  mod  Solen.  Efter 
dette  tør  man  maaske  antage,  at  Coursen  i  Begyndelsen  var  OtS 

(retvisende  Ost)  med  sterk  nordostlig  Vind,  at  Vinden  har  skaget 

sig  efterhaanden  mere  nordlig  og  derved  blevet  saa  rum,  at  man 

med  en  noget  nordligere  Cours  har  kunnet  lægge  Isens  Nordkant 

forover,  og  at  man  derpaa,  med  rammere  Vind,  hvilket  muligens 

antydes  ved  Ordet  Bør,  har  seilet  en  Cours  af  Ost  til  Syd  og  OSO 

(her  Øst  er  Misvisningen  efter  al  Sandsynlighed  omkring  Nul)  til 

det  nye  Lands  Norclostpynt.  Det  er  ogsaa  rimeligt,  at  den  sterke 

nordostlige  Vind  har  sat  Isen  nordenfor  det  nye  Land  noget  mod 

Syd,  saaledes  at  man  paa  Tilbagereisen  ikke  behøvede  at  gaa  saa 

høit  mod  Nord  som  paa  Reisen  vestover.  Den  udseilede  Distants 

i  Etmaalet  den  4de  August  er  omtrent  100  Kvartmil  eller  noget 

derover,  og  den  gjennemsnitiige  Fart  har  saaledes  ikke  været  mere 

end  4  å  5  Mile  i  Vagten.  -  Det  første  Punkt,  man  under  denne 

Seilads  fik  se  af  det  nye  Land,  var  det  før  omtalte  høie  Fjeld  paa 

Giles-Øen,  hedder  det  i  Beretningen,  hvilket  jeg  forstaar  saaledes, 

at  det  Svenske  Forland  ikke  er  blevet  seet,  men  at  det  var  Haar- 

fagrehaugen,  som  først  blev  synlig.  Da  man  kom  til  Østpynten 

igjen,  var  Veiret  nemlig,  ifølge  Beretningen,  klart,  medens  det, 

ifølge  Journalen,  var  Skaadde  under  den  første  Del  af  Seiladsen. 

Det  er  ikke  uden  betydelige  Vanskeligheder,  at  det  har  været 

mig  muligt  af  de  foranstaaende  Data  at  istandbringe  et  Kart  over 

det  nye  Land.  Det  Forsøg  til  et  saadant,  som  herved  fremlægges, 

vil  derfor  være  at  betragte  kun  som  en  Kartskitse  eller  et  første 

Udkast,  hvilket  det  maa  være  overladt  en  kommende  Tid  at  corri- 

gere  og  fuldstændiggjøre.  Til  Kartets  Construction,  der  er  udført 

i  samme  Maalestok  som  det  Svenske  Spidsbergenskart  af  1865,  og 

som  er  tegnet  af  Lieutenant  L.  Salicath,  har  jeg  benyttet  alt  det 

ovenfor  meddelte  mig  tilgjængelige  Materiale:  Østkysten  af  Spids- 

bergen  er  tåget  af  Dr.  Petermann's  nyeste  Karter.  Navnene  paa 
Kartet  ere,  med  faa  Undtagelser,  de,  som  vedkommende  Opdagere 

selv  have  givet  de  forskjellige  Steder.  Der  kunde  vistnok  være 

Anledning  til  at  anbringe  flere  Navne  paa  Kartet,  end  skeet  er, 

men  jeg  maa  anse  det  for  mindre  hensigtsmæssigt  at  give  Navne 
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paa  Land-  eller  Vaiid-Pele,  hvis  Existentse  ikke  er  ganske  sikkert 

constateret  ved  ordentlige  geografiske  Undersøgelser.  Situations- 

tegningen  paa  Kartet  beror  for  største  Delen  paa  den  Fortolkning, 

som  jeg  har  kunnet  give  Altmanns  Fortoninger,  i  Forbindelse  med 

Johnsens  Kart  og  andre  Beskrivelser.  Oplysningerne  om  Landets 

Form  ere  lidet  fnldstændige  og  tildels  modsigende,  saa  at  jeg  ingen- 
lunde venter  i  dette  Stykke  at  have  truffet  det  Rette.  Af  de  paa 

Kartet  aflagte  Courser  er  det  kun  Johnsens,  der  kan  ■  ansees  for 
ganske  rigtig,  da  den  er  afcopieret  efter  Hansens  Kart.  Altmanns 

og  Nilsens  Courser  har  jeg  søgt  at  atsætte  efter  Journalerne  og 

Beskrivelserne  saa  godt,  det  med  de  mindre  fnldstændige  Opgaver 

har  ladet  sig  gjøre. 

Med  Hensyn  til  Navnet  paa  det  nye  Land  bemerkes,  at  Navnet 

Gillis-Land  vistnok  er  bleven  gjængs  blandt  vore  Ishavsfarere,  men 

ikke  kan  gjøre  Fordring  paa  at  bibeholdes,  da  Gillis-Land  ifølge 

Gillis's  egne  Opgaver  er  at  søge  længere  mod  Nord,  omtrent  100  Kvart- 
mile i  Nordost  eller  Øst  for  Nordostpynten  af  Spidsbergens  Nordost- 

land. Heuglins  og  Zeils  Berettigelse  til  at  give  Landet  Navn  efter 

Kongen  af  Wiirtemberg  kan  ikke  hævdes,  efterat  det  er  paavist, 

at  Norske  Skippere  tidligere  gjentagne  Gange  have  seet  Landet  og 

endog,  som  Carlsen,  været  ganske  i  Nærheden  deraf.  Naar  jeg 

paa  mit  Kart  har  benævnt  Landet  Kong  Karl  Land,  saa  er  dette 

til  Minde  om  Norges  og  Sveriges  Konge  Carl  den  Femtende,  i 

hvis  sidste  Regjeringsaar  Landet  blev  opdaget,  i  det  samme  Aar, 

i  hvilket  Norge  feirede  sin  tusindaarigc  Tilværelse  som  samlet  Rige, 

hvorom  ogsaa  „Haarfagrehaugen",  Landets  høieste  Tinde;  erindrer 
ved  sit  om  Rigets  Stifter  mindende  Navn. 
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Each  of  the  last  three  summers  I  have  been  enabled  to 

prosecute  a  series  of  of  zoological  researches  in  the  north ern 

and  central  portions  of  the  Norwegian  coast:  in  1870,  on  the  large 

islands  off  the  Trondhjem  Fjord,  Hitteren,  Frøyen,  and  others; 

in  1871,  in  the  provinces  of  Namdalen  and  Nordland;  in  1872,  in 

West  Finmark  and  the  neighbourhood  of  Tromsø.  The  principal 

ornithological  facts  resulting  from  the  first  of  these  excursions  having 

been  already  published, 1  the  following  pages  will  embrace  my  resear- 
ches during  the  two  last  summers  in  the  northern  parts  of  the  country. 

To  give  a  tolerably  complete  account  of  the  avifauna  of  a 

region  so  characteristically  situated  and  wide  in  extent  as  is  the 

northern  coast  of  Norway,  the  researches  of  years  would  hardly 

suffice.  Therefore  it  is  obvious,  that  what  is  here  recorded,  does  by  no 

means  pretend  to  exhaust  the  subject.  Nay,  I  ara  convinced  from 

the  observations  I  have  made,  that  a  rich  harvest  of  facts  may 

yet  be  gathered  from  further  and  more  diligent  researches  in 

regions  so  attractive  by  their  situation  and  general  character. 

My  chief  object  in  the  present  paper  has  been  to  compare  and 

elucidate  with  regard  to  habits  and  geographical  distribution  the 

several  species  known  as  inhabiting  the  regions  north  of  the  Polar 

Circle  in  Norway.   Observations  from  other  localities  on  the  North 

1   Ornithologiske  Beniærkninger  til  Norges   Fauna  (Nyt  Mag.  f.  Naturv.  Vol.  18. 
p.  161). 
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Coast,  in  particular  Nordland,  will,  however,  be  found  subjoined, 

and  I  have  likewise  recorded  such  of  the  latest  ornithological 

discoveries  in  the  country  as  I  held  to  be  of  a  special  interest. 

As  regards  Finmark,  the  eastem  portion  of  that  Stift,  or  „Øst- 

finmarken"  has  been  specially  favoured,  in  having  been  made  the 
subject  of  comparatively  accurate  researches,  extending  over  a 

period  of  many  years,  —  as  witness  the  labours  of  Schrader, 1  Som- 

merfelt.- Xordvi.  Bearing  this  in  mind,  I  passed  the  whole  of 

last  summer  in  West  Finmark  and  Tromsø  Amt, 3  provinces  com- 

paratively little  known  to  ornithologists.  The  localities  visited  werd 

chiefly  the  following:  —  In  Finmarken  Amt  the  trac ts  bordering  on 
the  Porsanger  Fjord,  the  country  round  the  North  Cape,  and  the  valley 

of  Alten;  in  Tromsø  Amt,  the  island  of  Tromsø,  and  the  valley 

of  the  Maalselv.  Store  Tamsø,  an  island  in  the  Porsanger 

Fjord,  about  1  □  mile  in  extent,  attracted  my  attention  in  a  special 

degree:  here  I  found  a  very  considerable  number  of  the  Arctic 

Grallae  and  Natatorcs,  for  instance  Tringa  minuta,  and  Branta 

leucopsis.  As  in  the  valley  of  the  Maalselv  and  in  Alten,  I 

observed  not  a  few  species  of  the  central  European  fauna,  which, 

owing  to  the  influence  of  the  Gulf  Stream  on  the  climate.  are 

enabled  to  range  to  a  latitude  in  Norway  far  exceeding  their  limits 

in  the  eastern  interior  portions  of  the  European  Continent:  so  also 

at  Gjæsvær,  a  bird  preserve  and  fishing  locality  west  of  the  North 

Capo.  I  found  several  of  the  more  easteriy  species  beyond  their 

extreme  western  range,  as  hitherto  known. 

The  localities  which  I  explored  in  the  summer  of  1*71.  were 

chiefly  the  tracts  bordering  on  the  Foldenfjord,  and  the  sonthern 

portions  of  Helgeland. 

The  directors  of  the  Bergen  Museum  kindly  placed  at  my 

disposal  the  late  Pastor  Heltzei^s  MS.  on  the  fauna  and  Hora 

of  Helgeland,  belonging  to  that  institution.  In  tliis  voluminoui 

work.  which  is  brought  down  to  the  year  1S4'2,  all  the  species 

I  Journ.  i'.  Orhith    1853,  p.  240. 
7  6ff.  Kgli  V(.-t.  Akad.  Furl..  1861,  p.  C,7. 

II  'J'h<-  most  ■OrtheiH  part  of  this  ..Amt''  is  in  latitude  To"  30'. 
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observed  in  Helgeland  (Nordland)  are  aecurately  described  and 

figured,  the  ornithological  section  being  based  on  the  earliest  editions 

of  Nilsson*s  fauna.  In  this  work,  which,  however,  is  to  be  made 
use  of  with  considerable  reservation,  I  have  found  recorded  as 

occurring  in  Nordland,  several  species  that  had  not  previously  been 

observed  in  such  high  latitudes. 

Finally  will  be  found  recorded  various  observations  made  in  other 

parts  of  the  country,  in  particular  the  coast  region,  and  chiefly  so  far 

as  they  bear  upon  those  relating  to  species  occurring  in  the  northern 

districts.  From  the  researches  of  late  years  two  new  species, 

Cygnus  olor  and  Ghmldasmus  sfr*  ]><  r<i.  which  had  not  previously 

been  observed  within  the  confines  of  the  country,  are  now  intro- 

duced  into  our  fauna. 1 

The  total  number  of  species  actually  belonging  to  the  Nor- 
wegian fauna  is  thus  at  the  present  moment  250.  Of  these,  174 

have  been  observed  within  the  Polar  Circle;  of  this  number  160 

having  ranged  as  far  north  as  within  the  limits  of  Tromsø  Amt: 

and  finally  150  species  belong  to  the  fauna  of  Finmark  proper. 

A.   Incessores,  Vig. 

1.    Passeres,  Lin.  Sundev. 

Tar  dus  vise  'tvoras,  Lin. 
North  of  Bodø,  near  which  town  it  was  found  breeding  (Godman, 

Ibis  1861),  it  has  been  observed  by  Professor  Sundevall  only  at 

Alten  (70°). 
Tu  r  dus  iliacus,  Lin. 

Common  in  all  the  birch  woods  of  West  Finmark.    On  the 

island  of  Tromsø  and  in  the  valley  of  the  Maalselv,  the  nests 

found  between  16tb  and  20th  June  contained  young  in  various  stages 

of  gi-owth,  from  nestlings  just  hatched  to  half  grown  birds.    In  a 

1   Vide  „Norges  Fugle  og   deres   geographiske   Udbredelse  i  Landet"    in  Forh.  i 
Vid.  Selsk.  1868,  p.  116—193. 
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nest  near  Bosekop,  in  Alten,  there  were  fresh  eggs  so  late  as 

Uth  July  1872. 

Tu  r  d  u  s  m  u  s  i  r  u  .<?,  Lin. 

Was  tolerably  abundant  in  the  valley  of  the  Maalselv,  near 

Tromsø,  in  June  1872.  its  occurrence  being  not  exclusively  confined 

to  conifer  woods:  rarer  in  Alten  (70°),  the  most  northern  point  at 
which  perhaps,  it  occurs.  As  a  breeding  bird  it  is  highly  improbable 

that  on  the  southem  fells  it  ever  passes  beyond  the  limits  of  the  fir 

region:  in  the  summer  of  1871.  it  was  met  With  breeding  at 

Maristuen.  on  the  Fillefjeld,  about  2800'  above  the  level  of  the  sea  : 
hence  its  geographical  distribution  in  Norway  coalesces  with  that 

of  the  Emus  sylv&rtris;  it  affects,  however.  invariably  sprnce  woods. 

Tu  r  (1  u  s  p  i  1  a  r  i  s,  Lin. 

Kxeeedingly  numerous  in  the  birch  woods  of  Finmark,  yet  in 

no  locality  in  colonies  so  large  as  on  the  south-western  coast.  On 

Troflasøen,  the  nests,  which  are  buiit  not  infrequently  on  dwellifig- 

houses.  i  (intained  young  lGth  June  1872;  in  Alten,  adults  of  the  year 

and  fresh  eggs  were  found  at  one  and  the  same  time.  As  the  Butumn 

advances,  they  journey  southward.  few  individuals  passing  the  winter 

in  Finmark,  a  fact  suffciently  explained  by  the  nature  of  their 

food  (berries  of  Sorbus  aueuparia). 

This  species  would  appear  to  count  a  greater  number  of  var- 
ieties  than  any  other  Norwegian  bird.  and  several  of  such  speeimens 

are  preserved  in  the  museum  of  the  university.  The  last  two.  a 

Bpeckled  white  example,  (November  1871),  and  a  pale  yellow  al- 
bino (Januarv  ls72).  were  both  killed  near  Christiania. 

Tu  r  <l  us  mr  ru  hi.  Lin. 

Occurs  tolerably  common  along  the  inner  shores  of  the  Trond- 

hjemsfjord  (04°) ;  I  observed  it  at  Namsos,  June  20A  1871.  (iodman 
found  it  breeding  near  Iiodø,  the  most  northern  known  limit  of 
its  distribution. 

Tu  r  (I  us  to  r  f/  unt  us,  Lin. 

Common  along  the  whole  coastal  line,  as  far  north  as  Lofoten. 

Not  very  numerous  in  West  Finmark;  the  species  nere  preferrmg 

the  islands,  where  it  has  been  found  as  far  north  as  Kuglo  (70°  20'). 
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In  East  Finmark,  it  is  seldom  met  with  and  only  during  the  brief 

period  of  migration. 

The  notes  and  nesting  habits  of  this  bird  have  been  variously 

described.  The  10th  June  1872,  I  lighted  on  several  pair  breeding 

in  immediate  proximity  to  one  another  (among  T.  pilaris)  at 

Hjerkinhø  (3100'),  on  the  Dovre.  The  males  mounted  into  the  air 
like  on  Anthus,  warbling  in  their  ascent  a  melodious  strain,  which, 

though  mellow  and  varied,  was  not  loud,  and  very  unlike  the  dismal 

call-note  heard  at  other  times.  A  nest,  built  upon  the  bare  ground 

beneath  a  spreading  juniper  bush,  contained  5  eggs,  almost  fresh. 

Cinclus  aquaticus,  Lin. 

Not  very  numerous  in  West  Finmark,  where,  as  in  East  Fin- 
mark, it  occurs  in  the  inland  tracts.  At  the  approach  of  winter, 

it  moves  towards  the  coast,  and  at  that  season  of  the  year  may 

not  infrequently  be  met  with  on  the  island  of  Tromsø. 

Begulus  cristatus,  Koch. 

As  a  breeding  bird,  scarcely  known  north  of  Salten, 1  within 

the  Polar  Circle  (67°).  The  correctness  of  Professor  Rathke's 

statement,  which  makes  it  occur  at  the  North  Cape, 2  has  been 

previously  questioned  by  Sundevall;  indeed  Rathke's  assumption 
must  rest  solely  on  the  presence  of  stray  individuals,  there  being 

no  vestige  of  spruce  growth  nere.  In  East  Finmark,  according  to 

Nordvi,  flights  of  these  bircls  were  observed  repeatedly  at  Vadsø, 

April  12th  1853,  and  the  following  days,  and  individuals  were  even 
tåken  alive  in  the  hand. 

On  the  20th  May  1872,  Mr.  Landmark  discovered  a  nest  in 

Smaalehnene,  containing  11  eggs,  which  had  been  sat  upon  for 

about  48  hours.    (Length  135/10— 14V10  mm,  breath  106/10— 108/10  mm). 
The  nest  being  attached  to  the  pendent  twigs  of  a  pine  tree, 

some  30  feet  from  the  ground,  it  was  a  matter  of  the  greatest 

difficulty  to  sight  it  even  at  the  distance  of  half  a  yard.  The 

diameter,  outside,  was  90mm5  inside,  only  35mm.    Height  of  nest 

1  In  „Norges  Fugle"  etc.  (Forh.  Vid.-Selsk.  1868,  p.  121).  „ Alten"  is  erroneously 
mentioned;  hitherto  it  has  not  been  found  there,  but  may  possibly  occur. 

2  At  first  recorded  by  Rasch  in  „Nyt  Mag.  f.  Naturv."  B.  1,  p.  370. 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1872.  13 
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75mm.  It  was  constructed  principally  of  fine  moss  and  lichens, 

closely  interwrought  with  the  strong  silky  threads  which  certain 

species  of  Araneidae  spin  round  their  eggs.  Amongst  the  other 

materials  were  thin.  dry  pine  twigs,  and  here  and  there  a  tuft  of 

the  down  of  Cirsium.  The  inside  was  thickly  lined  with  the  feathers 

of  small  birds,  amongst  which  those  of  FringiUa  sphms  could  be 

readily  distinguished. 

Ruticilla  phocni curus,  Lin. 

Xumerous  in  Alten,  near  Bosekop,  and  on  Tromsø  in  the 

months  of  June  andjuly  1872 ;  it  islikewise  of  frequent  occurrence 

in  East  Finmark,  and  has  been  found  breeding  near  Renø  (70°  20'). 
At  Salsvand.  north  of  Namsos.  I  found  23^  June  1^71  a  nest  with 

8  eggs.  at  a  distance  of  less  than  80  yards  from  a  nest,  then 

occupied,  of  the  Haliaetos  albiciUa. 

A  nest  tåken  from  the  hollow  trunk  of  a  birch  tree  on  9th 

June  1872  was  constructed  chiefly  of  the  hair  of  Myodes  lemnius. 

and  lined  with  the  feathers  of  Lagopus  albus. 

Cyan  er  ul  a  s  m  e  r  i  t  a,  Lin. 

Gommon  in  birch  undergrowth  in  Finmark  and  on  Tromsø; 

in  West  Finmark,  it  was  most  abundant  along  the  shores  of  the 

Porsangerfjord  and  in  Alten.  From  the  middle  of  July  full  growi 

birds  of  the  year  were  to  be  seen  almost  everywhere. 

On  the  southern  fells  this  species  would  seen  to  be  steadily 

increasing  from  year  to  year.  Botn  on  the  Dovre  and  Fillefjeld, 

and  their  ramilications,  it  is  very  abundant  in  wooded  and 

willowed  marshes:  at  the  latter  end  of  July  1872,  this  species 

with  their  full  grown  young  struck  me  as  being  the  most  num- 

erous  of  all  the  small  birds  in  the  wide  marshy  tract  round  Fok- 

stuen  on  the  Dovrefjeld.  a  locality  in  which  nearly  the  whole 

of  our  alpine  fauna  is  found  represented.  At  the  same  time 

individuals  of  this  species  were  occasionally  seen  in  the  sub- 
alpine districts  of  Gudbrandsdalen;  it  is  by  no  means  however 

probable,  that  the  bird  ever  breeds  here ;  it  merely  repairs  from  the 

adjacent  fells  at  the  close  of  the  breeding  season.  In  the  lowlands 

they  are  rarely  observed,  and  only  on  their  migratory  passage, 
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which  may,  perhaps,  be  partly  accounted  for  by  their  shy  and 

cautious  habits.  But  in x  the  vicinity  of  Christiania,  where  they 
have  been  more  sought  after,  several  examples  have  been  procured 

of  late  years;  two  males,  for  instance,  werekilled  on  the  18th  May  1871. 

In  the  breeding  season  the  males  are,  as  a  rule,  anything  but 

shy;  they  perch  upon  the  tallest  willows  and  sing  their  ever 

changing  song,  variations  being  constantly  introduced.  The  azure 

throat,  invariably  with  a  centre  spot  of  bay  (only  this  form  is 

known  in  Norway),  render  it  a  highly  conspicuous  bird,  easily 

recognised  at  a  distance.  In  both  sexes  the  alarm  note  is  very 

similar  to  that  of  Saxicola.  The  10th  June  1872,  I  found  on  the 

Dovre  several  nests,  some  of  which  contained  incubated  eggs;  all  of 

the  nests  were  underneath  willow  bushes,  and  were  constructed 

exclusively  of  the  finest  grass  (Po a). 

A  very  peculair  coloration  marked  the  plumage  of  a  female, 

shot  on  the  Dovre,  July  13th  1871.  In  this  specimen  the  chin 

was  blue  blende  d  with  whitish;  the  bre  ast  lightish  brown,  on  the  sides 

bordered  with  a  black  band,  spotted  with  white.  Below  the  breast 

there  was  a  blue  stripe  margined  with  red.  Though  not  a  sterile 

female  (the  ovarium  contained  eggs  the  size  of  a  pea)  this 

individual  was  very  like  a  young  male.  On  examining  the  stomach 

it  was  found  to  contain  seeds  and  a  Clausilia,  exclusive  of  insects. 

In  the  stomachs  of  examples  (young  birds  and  adults)  procured  in  Fin- 

mark were  found  only  insects  (Coleojitera,  Tijmlidæ),  and  their  larvæ. 

The  size  of  individuals  varies  in  a  considerable  degree;  I 

have  measured  old  males  with  a  total  length  of  148V2J  152,  155, 

and  160  mm. 
Erithacus  rubecula,  Lin. 

Namdalen  in  June  1871 ;  further  north  it  occurs  here  and  there 

in  Nordland,  extending  into  the  Polar  Circle. 

Saxicola  oenanthe,  Lin. 

Common  along  the  whole  coast-line.  In  Finmark  it  was  numerous 

both  on  the  fishing-grounds,  whither  it  resorts  in  search  of  food 

among  the  fish  drying  on  the  .,Hjelder"  (a  kind  of  pole,  on  which 
the  fish  is  dried),  and  high  up  among  the  snow  patches  on  the 

desolate  plateaus  of  the  fells. 

13* 
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Praticola  rubetra,  Lin. 

This  species,  which  had  not  previously  been  observed  within 

the  Arctic  Circle,  I  found  not  uncoramon  in  the  valley  of  the  Maals- 

elv, near  Tromsø;  a  nest  found  here  18th  June  1872  contained 

incubated  eggs.   Possibly  the  species  occurs  in  Alten  too. 

Sylvia  atricapilla,  Lin. 

On  the  southern  fells  it  breeds  regularly  in  the  alpine  birch 

woods ;  thus  it  was  shot  by  Messrs  Brown  and  Alston  on  the  Fillefjeld 

at  an  altitude  of  3800'  above  the  level  of  the  sea,  in  June  1871. 
In  July  1871  and  1872  I  observed  it  at  Drivdalen,  on  the  Dovre. 

Sylvia  hortensis,  Gmel. 

Common  in  June  1872  in  several  localities  along  the  valley  of  the 

Maalselv,  near  Tromsø  (69°  20').  In  Finmark,  it  has  not  been  observed. 
Sylvia  curruca,  Lath. 

In  a  vertical  direction,  this  species  is  chiefly  confined  to  the 

lowlands;  it  is  however  met  with  here  and  there  resident  in  the 

young  conifer  woods  in  the  subalpine  parts  of  the  fell-sides. 

At  Rusten,  in  Gudbrandsdalen,  for  instance,  it  is  common;  the  10th 

June  1872,  I  found  a  pair  breeding  in  the  willows  at  Hjerkin  (20°  70'), 

on  the  Dovre.  It  has  not  been  observed  beyond  65°  (Nordland). 
Phyllops enstes  troehilus,  Lath. 

Occurs  everywhere  in  Finmark;  I  even  found  it  inhabiting  the 

sparsely  scattered  growth  of  stunted  birch  bushes  at  the  northern 

extremity  of  Magerø,  close  to  the  North  Cape.  In  spots  utterly 

destitute  of  vegetation  it  does  not  occur. 

In  the  valley  of  the  Maalselv,  near  Tromsø,  a  nest  of  this 

bird,  lined  with  the  feathers  of  an  Anas,  contained  6  fresh  eggs 

June  18th  1872. 

Phy  Hops  eustes  rufa,  Lath. 

Abundant  throughout  Nordre  Trondhjems  Amt;  in  the  montli 

of'  June  1871  I  found  it  as  far  north  as  the  Bindalsfjord,  in 

Helgeland  (65°  10°),  the  most  northern  locality  in  which  this 
species  has  hitherto  been  observed. 

//// p  o  l  a  is  i  c  i  >■  r  i  >i  u,  Desm. 

Namdalen,  in  Nordre  Trondhjems  Amt,  June  and  July  1871. 
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In  Nordland  it  occurs  here  and  there  up  to  the  Artic  Circle  (Bodø, 

Godman,  1857). 

Calamodus  scho enobænus,  Lin. 

The  distribution  of  this  species  in  peculiar.  Occurring  in  some 

localities  in  the  extreme  north  of  the  country,  it  has  never,  to  a 

certainty,  been  shown  to  breed  in  the  southern  parts,  a  stray  in- 

individual  only  having  been  killed  near  Christiania,  in  the  spring 
of  1849. 

North  of  the  Arctic  Circle,  on  the  other  hand,  it  appears  to 

be  common  enough  in  most  favourable  localities,  viz.  where  there 

is  a  due  mixture  of  birch  and  willow  growth  on  a  soil  more  or 
less  humid. 

On  Tromsøen  (69°  40'),  where  it  had  been  previously  observed 

by  Lilljeborg  and  Heuglin, 1  I  found  it  in  the  summer  of  1872 
habiting  the  south  and  west  of  the  island  in  considerable  numbers. 

Whilst  the  female  was  sitting,  the  malebird  sang  incessantly  from 

the  top  of  the  matted  shrubs,  its  tones  increasing  in  intensity  as 

you  neared  it  or  its  nest,  and  often  it  could  with  difficulty  be 

forced  to  quit  the  spot.  It  would  ascend  into  the  air  like  an 

Anthus,  and  again  descend  with  outstretch'ed,  quivering  wings, 
alighting  on  the  top  of  some  neighbouring  tree.  Its  peculiar  and 

piercing  song  was  mingled  with  the  notes  of  other  birds,  among 

which  could  be  plainly  distinguished  the  call-note  of  the  Fringilla 

linaria  and  the  Motacilla  flava,  everywhere  so  abundant  here. 

The  21st  July  the  young  birds  werefledged,  but  not  full  grown. 

The  mother  scurried  off  with  her  brood  through  the  undergrowth; 

but  they  were  never  seen  to  leave  the  trees  or  bushes,  and  make 

for  the  tall  grass.  In  the  stomachs  of  the  indivi duals  shot  were 

found  Biptera  and  Coleoptera. 

I  also  observed  it  in  several  places  and  in  considerable  numbers 

in  the  valley  of  theMaalselv,  as  well  as  on  Tromsøen,  but  did  not 

1  In  stating  that  Ca lamoh.  phragmitis  is  „der  gewohlichste  Sanger  der  Insel"  (Journal 
flir  Ornithologie  1871,  p.  12),  Heuglin  surely  means  to  imply  in  particular  localities, 
for  here  as  elsewhere,  Phyllops.  trochilus  occurs  in  by  far  the  greatest  numbers. 
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meet  with  it  anywhere  in  Finmark  proper;  it  has  however  been  found 

there  in  the  inland  tracts,  at  Kautokeino,  for  instance. 

A  couple  of  male  birds,  killed  18th  June  on  Tromsø,  measured 

as  follows:  Total  length  142— 142  V,  mm;  wings  66,  tail  52— 51 V2, 

tarsus  20—21,  middle  toe  9  -f  4V2  mm- 
Lanius  ex  cubito  r,  Lin. 

Extends  as  a  breeding  species  up  to  the  Russian  frontier,  but 

occurs  most  frequently  in  the  alpine  valleys  between  the  Dovrefjeld 

and  the  Trondhjemsfjord.  I  observed  here,  30th  July  1871,  an 
individual  in  chase  of  an  Emberiza  shoeniclus. 

In  the  stomachs  of  individuals  tåken  in  the  fall  of  the  year 

in  thrush-snares  near  Christiania,  I  have  found  large  insects  (wasps), 
besides  small  birds. 

Ficedula  atricapilla,  Lin. 

Several  pair  found  breeding  in  the  valley  of  the  Maalselv, 

near  Tromsø  (69°  40'),  June  1872.  It.  has  also  been  found  in  East 
Finmark  (Sommerfelt). 

Mus  eie  ap  a  gris  ola,  Lin. 

Common  in  the  valley  of  the  Maalselv,  near  Tromsø;  on  the 

fell-sides,  it  was  met  with  even  in  the  uppermost  birch  woods;  a 

nest  tåken  here  contained  fresh  eggs  20th  June  1872.  In  Alten,  it 

has  been  observed  by  Sundevall;  in  East  Finmark,  by  several  na- 
turalists. 

Tro  glo  dy  tes  parvultis,  Koch. 

In  July  1871,  I  met  with  this  species  at  Bindalen,  in  the 

south  of  Helgeland,  which  appears  to  be  the  usual  northern  limit 

of  its  distribution.  An  individual  was  tåken  at  Alstahoug  (66°)  in 
November  1842  (Heltzen). 

Par  us  major,  Lin. 

North  of  the  Trondhjemsfjord,  it  is  tolerably  abundant  up  to 

the  boundary  of  Helgeland,  where  I  found  it  breeding  in  Yttre 

Namdalen,  June  1871.  In  Nordland,  it  rarely  occurs,  but  has  been, 

met  with  as  far  north  as  Salten  (67°). 
On  the  southern  fells,  it  does  not  as  a  rule  breed  beyond  the 

fir  region;  in  the  summer  <»f  L871,  a  pair  were  found  resident  at 
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Maristuen,  on  the  Fillefjeld  (2800');  in  the  winter-time,  it  also  seeks 
the  neighbourhood  of  Tnhabited  spots  on  the  loftiest  fells  (Nystuen, 

3130'). 
Parus  co  eruleus,  Lin. 

The  statement  of  Sommerfelt  senrr.  in  „ Topografisk  Journal  for 

Norge",  Part  24,  to  the  effect,  that  this  spedes  occurs  in  Finmark, 
would  seen  to  be  erroneous.  It  is  a  scarce  bird  not  farther  north 

than  the  Trondhjemsfjord.  and  may  not  yet  have  been  observed  in 

Nordland.  On  Inderøen  (64°),  I  found  a  nest  of  young  birds, 
18th#June  1871,  in  the  hollow  stem  of  a  Salix  capraea. 

Parus  at  er,  Lin. 

Individuals  have  been  found  once  or  twice  in  East  Finmark  by 

Nordvi1;  but  this  bird  does  not  customarily  range  beyond  Nordland. 
Parus  borealis,  Longch. 

Supplants  in  the  north  of  the  country  the  following  and  is 

the  commonest  spedes  of  the  genus  north  of  the  Arctic  Circle; 

it  is  a  tolerably  well-known  bird  in  most  of  the  woody  districts 
of  Finmark,  at  least  in  West  Finmark  as  far  north  as  Alten.  A 

nest  was  found  on  the  20^  June  in  the  valley  of  the  Maalselv;  it 

was  built  in  a  dead  birch  stump,  which  the  birdhad  hollowed  out 

for  the  purpose,  the  materials  of  the  nest  consisting  of  fine  bark 

strips.  In  its  nidification,  the  spedes  is  thus  constantly  distinguished 

from  Parus palustr is,  which  selects  some  natural  cavity  in  the  tree, 

and  constructs  its  nest  of  moss,  straws,  and  feathers.2 
Parus  palustr  is,  Lin. 

Occurs  north  of  the  Trondhjemsfjord,  but  in  limited  numbers 

only;  on  Inderøen  (64°),  I  found  a  nest  of  young  18th  June  1871. 
I  This  is  the  most  northerly  locality  in  which  its  occurrence  has 

been  satisfactorily  established.  All  statements  concerning  the 

spedes  in  the  northern  parts  of  the  country,  would  seem  to  refer 

to  the  preceding  spedes ;  for  in  no  case  are  both  mentioned  together. 

Parus  cinctus,  Bodd. 

Distributed  over  most  of  the  woodedtracts  of  Finmark,  chiefly 

1  Ofv.  Kgl.  Vet.  Akad.  Forh.  1861,  p.  90. 

2  Vide  Dresser  and  Sharpe,  „A  History  of  the  Birds  of  Europe",  Part  XI. 
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in  the  fir-forests;  hence,  in  West  Finmark,  it  is  most  abundant 

in  Alten,  but  has  not  been  observed  in  théibirch  woods  along  the 

Porsangerfjord  or  in  the  neighbourhpod  of  Hammerfest.  It  affects 

the  birch  woods  mostly  in  winter,  and  has  been  repeatedly  shot 

on  Tromsøen,  where  there  is  little  probability  that  it  breeds.  It  has  a 

similar  distribution  in  the  alpine  districts  of  the  south.  Here  it 

abounds  in  the  uppermost  fir-forests  of  the  Dovre  and  Langfjeld 

and  their  ramifications,  straying  but  rarely  into  the  adjacent  birch 

woods,  and  it  does  not  occur  regularly  beyond  the  fir  region  of 

the  fells.  # 

An  individual  shot  atBosekop,  in  Alten,  July  14th  1872,  mea- 

sured  as  follows.  Total  length  133  rom;  wing  65,  tail  63,  tarsus 

18,  middle  toe  7l/2  -\-  5  mm.  The  call-note  of  this  bird  resembles 
that  of  the  Panis  borealis,  but  each  tone  is  briefer,  less  decided 

in  expression,  and  uttered  more  precipitately. 

Acre  du  l  a  eau  da  ta,  Lin. 

Has  not  been  found  north  of  Salten  (67°  10'),  where  it  is 

tolerably  abundant.1 
Hirundo  ur  bi  ca,  Lin. 

Colonies  of  this  bird  were  seen  in  the  valley  of  the  Maalselv, 

near  Tromsø,  and  atBosekop,  in  Alten,  June  and  July  1872.  Not 

observed  in  Porsanger;  in  East  Finmark,  it  ranges  as  far  north  as 

Vadsø,  building  in  several  localities  both  in  the  mountain-walls  and 
on  the  huts  of  the  inhabitants. 

Hirundo  ru  sti  ca,  Lin. 

Not  rare  on  Tromsøen  in  June  1872;  in  Finmark,  it  has  been 

observed  in  Alten,  by  Prof.  Sundcvall.  Individuals  have  also 

been  met  with  at  Hammerfest,  and  it  lias  repeatedly  been  observed 

in  East  Finmark,  where  it  is  known  to  have  bred  several  times 

(Nordvi  and  others),  at  Vadsø,  for  instance. 

Hi  ni  )t  do  r  i />  a  r  i  a,  Lin. 

Is  the  commonest  spedes  north  of  the  Arctic  Circle,  and  breeds 

in  SUitable  localities  up  to  the  EtuSSiaE  frontier.    Colonies  of  these 

1    Vide  Sommerfelt  senr.  MS.  of  «Saltdalens  Beskrivelse". 
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bftfds  were  observed  in  the  valley  of  the  Maalselv  and  on  the  banks 

of  the  Altenelv,  in  the  summer  of  1872. 

Abundant  in  the  more  thickly  populated  districts,  such  as  Alten 

and  Tanadalen;  in  the  remote  coastal  region  it  is  also  met  with 

on  some  of  the  fishing  grounds,  through  not  on  all,  and  generallv 

but  a  single  pair  is  observed  in  one  spot.  At  the  mouth  of  the 

Porsangerfjord,  I  found  it  on  Tamsø  and  Kistrand,  but  it  did  not  occur 

at  Gjæsvær,  near  the  North  Cape. 

Individuals  have  at  long  intervals  been  found  wintering  on  the 

south  coast,  near  Stavanger,  for  instance  in  1871—72. 

The  University  Museum  was  presented  with  an  albino,  shot 

in  the  neighbourhood  of  Christiania  in  July  1872. 

In  May  1871,  a  specimen  of  the  form  M.  Yarrclli,  Gould, 

was  presented  to  the  Bergen  Museum  by  my  friend  Mr.  Friele;  it 

hadbeen  shot  in  the  neighbourhood  of  the  town,  where  this  form 

has  been  observed  several  times.  In  the  present  example,  the 

back  was  wholly  black,  the  feather  tips  of  the  rump  and  upper 

tail  coverts  gray. 

Motacilla  fl  av  a,  Lin.  (forma  nigricapilla,  Bonap,). 

Common  in  all  fertile  and  grassy  spots  round  Tromsø,  in  the 

Valley  of  the  Maalselv,  and  in  Alten;  I  found  it  on  the  Porsanger- 

fjord as  far  out  as  Kistrand,  but  not  nearer  the  coast,  and  it 

does  not  occur  at  all  on  the  most  northern  fishing-grounds.  In 
like  manner,  it  occurs  in  East  Finmark. 

Every where  in  Finmark,  I  found,  besides  the  normal  black- 

hooded  males,  several  other  males  (possibly  immature  examples) 

with  the  crown  of  a  light  bluish  green  and  a  faint  white  super- 

ciliary  stripe:  it  was  plain,  however,  that  such  individuals  could 

not  belong  to  the  true  Motacilla  flara:  they  merely  indicated  a 

transition  stage  approaching  to  it.  In  some  few  of  the  females, 

shot  at  the  same  time  (middle  of  June),  the  crown  was  of  a  uni- 

form greyish  green,  a  white  stripe  being  distinjctly  visible  above  the 

eye.  The  gradual  fading  or  wearing  off  of  the  colours  in  the  course 

of  the  summer,  would  seem  to  acc^m^oj^he  difference  in  plumage. 

Motacilla  alba,  Lin. 
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Probably,  it  is  such  indi  vi  duals  which  Sommerfelt  (Ofv.  Kgl.  Vet. 

Akad.  Forh.  1861,  p.  78)  affirms  to  be  the  true  M.  flava  in  East 

Finmark,  and  Schrader  (Journal  fur  Ornithologie  1853,  p.  253)  men- 

tions  as  M.  cinereocapilla,  Savi. 

A  male  bird,  with  large  testes,  which  I  shot  on  the  Dovre, 

June  15*  1871,  had  the  throat  almost  pure  white  with  a  centre 

patch  of  yellowish  green,  the  breast  white,  washed  with  yellow, 

the  belly  yellow,  with  white  feathers  interspersed.  This  dress  bore 

a  strong  resemblance  to  the  winter  plumage. 

In  the  middle  of  July,  the  young  birds  were  found  in  full  livery 

everywhere  on  the  marshy  lands  in  Alten.  The  crown  of  the  head 

is  greyish  brown  with  a  faint  yellowish  tinge,  back  brownish,  the 

feathers  being  narrowly  bordered  with  olive-green.  Wing  coverts 

edged  with  a  pale,  dusky  yellow,  causing  two  transverse  bars  to 

appear  upon  the  closed  wings.  Tail  feathers  fringed  with  reddish 

grey.  A  brownish  belt,  passing  through  the  eyes,  extends  over  the 

ear  coverts,  and  over  the  eye  is  a  (Jistinct  white  streak,  edged  along 

the  upper  margin  with  darkbrown.  Gorge  white,  bordered  with  a 

brownish  stripe,  on  the  breast  widening  into  a  number  of  thickly 

scattered  spots.  Belly  dusky  white,  with  a  faint  tinge  of  yellow- 
ish grey. 

The  chief  species  M.  flava,  Lin.  is  no  doubt  distributed  but 

sparingly  throughout  Norway,  and,  it  would  seem,  in  the  southern 

districts  only;  in  the  University  Museum,  there  is  a  female,  shot 

near  Christiania  May  22nd  1857. 
Anthus  obscuriis,  Penn. 

Common  along  the  whole  coastal  line  on  holms,  islets  and 

the  heather  grown  rocks  of  the  sea-shore.  I  found  it  breeding  at 

Stappen,  dose  to  the  North  Cape,  amidst  myriads  of  Uria,  Aka  and 
V  r  at  er  eida. 

This  bird  seldom  builds  its  nest,  as  do  the  other  species  of 

the  genus,  beneath  a  heathery  knoll,  but  deep  down  under  stones, 

or  in  the  crannies  of  rocks,  where  the  opening  is  narrow,  and 

frequently  two  or  there  feet  from  the  entrance.  A  nest  of  this 

species  was  constructed  of  straws,  and  thinly  lined  with  hair  and  wool. 
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Food  partly  vegetablé.  In  the  stomach  of  a  male,  shot  on  the 

shore  of  the  Foldenfjord,  June  25^  1871,  I  found  only  Coleop- 

twa  (principally  Aphadii)  and  their  larvæ,  and  Gammaridæ;  but  in 

the  stomachs  of  individuals  shot  near  Christiania,  in  the  spring  of 

the  same  year,  I  also  found  seeds  of  divers  plants  growing  on 
the  shore. 

In  June  1865,  I  shot  amongst  the  typical  A.  obscurus  a  breed- 

ing  individual  on  the  Hvaløer  (near  Bohuslehn),  which  differed  ma- 

terial from  the  other.  The  belly,  deeply  tinged  with  greyish-yellow, 
being  almost  destitute  of  spots,  and  the  back  a  decided  grey  with 

hardly  a  trace  of  green,  this  individual  certainly  belonged  to  the 

form  aquatirus,  Bechst.  (spinoletta,  Lin.).  I  am  not  aware,  that  this 

form  has  been  found  elsewhere  on  the  coast.  In  this  example,  the 

wing  measures  86  mm?  tail  59,  and  tarsus  23  mm. 

Anthtis  pratensis,  Bechst. 

Abundant  on  the  coast  and  in  the  interior  up  to  the  Russian 

frontier;  it  never  breeds  as  a  rule  in  the  southern  lowlands. 

In  the  birch  region  of  the  Dovre,  from  6th  to  14th  June  (1870, 

71,72),  almost  all  the  nests  contained  eggs  perfecty  fresh;  but  on 

the  sea-coast,  even  in  the  extreme  north  of  the  country,  the  broods 
would  appear  to  be  somewhat  earlier;  in  Lofoten,  for  instance, 

nestlings  were  found  14th  June  1872.  The  disparity  is  still  more 

striking  on  the  most  southern  of  the  flat  holms  and  islands  along 

the  coast;  on  the  Hvaløer  (59°),  for  instance,  the  young  birds  were 

fully  fledged  June  2nd  1865. 1 
Anthus  cervinus,  Pall. 

In  Norway,  this  species  is  probably  most  widely  distributed  in 

East  Finmark,  being  commoner  there  in  certain  localities,  accor- 

ding  to  divers  naturalists,  even  than  A  pratyisis.  In  West  Finmark, 

possibly,  it  is  less  abundant,  but  would  not  appear  to  be  wanting 

anywhere.  On  the  Porsangerfjord,  I  found  it  at  Kistrand,  also  on 

Magerøen  (North  Cape),  and  at  Tromsø.  South  of  the  Polar  Circle, 

its  occurrence  has  not  yet  been  established  with  certainty,  though 

it  has  been  supposed  to  have  occurred  at  Trondhjem;  nor  is  it 

')  Vide  „Nyt  Mag.  f.  Naturv."  Vol.  15,  p.  23. 
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known  to  have  been  observed  during  migration,  no  doubt  owing  to 

the  easterly  direction  of  its  line  of  passage. 

It  occurs  everywhere  in  company  with  the  preceding  species,  and, 

as  a  rule,  like  the  latter,  is  not  a  shy  bird.  I  failed  to  discover 

any  material  difference  between  the  habits  of  the  two  species. 

In  both  sexes,  I  found  the  dress  almost  precisely  the  same,  the 
throat  of  the  females  little  if  at  all  duller  than  that  of  the  males.  A 

male  shot  onMagerøen,  28th  June,  measured  as  folio ws: — Total  length 

162  mm;  wing  87,  tail  59,  tarsus  21,  middle  toe  1472  +  6,  hinder 

toe  9V2  -f  11  Va-  In  tne  stomachs  were  found  only  the  remains  of 
insects,  particularly  Otiorhynchus  blandus,  Schønh. 

A  nest  at  Kistrand  contained  eggs  so  late  as  1  lth  July;  they 

were  however  not  far  from  hatched.  By  their  paler  colour, 

mottled  with  the  dull  and  comparatively  large-sized  spots  of  greyish 

brown  that  are  seen  almost  invariably  in  the  eggs  of  this  species, 

and  the  peculiar  twisting  lines  which,  however,  are  frequently  wan- 

ting,  they  were  at  a  glance  to  be  distinguished  from  those  of  A. 

pn&mm.  The  nest  lay  beneath  a  willow-bush,  and  was  construc- 

ted  almost  entirely  of  straws,  save  here  and  there  a  single  horse- 
hair.  The  latter  material  is  found  in  scarcely  any  of  the  nests  sent 

to  the  University  Museum  from  East  Finmark,  a  disparity  readily 

explained  from  the  fact  that,  in  most  localities  in  Finmark,  this 

material  is  not  to  be  obtained. 

Anthus  arboreus ,  Bechst. 

Common  in  the  valley  of  the  Maalselv,  near  Tromsø,  in  June 

1872.  Further  north  it  has  not  hitherto  been  observed,  though 

possibly  it  may  occur  in  Alten. 

Accentor  modularis,  Lin. 

Tolerably  abundant,  in  June  1872,  on  Tromsøen  and  in  the 

inferior  tract  of  the  valley  of  the  Maalselv.  In  the  stomach  of  a 

male,  shot  in  the  latter  locality,  were  found  insects  and  their  lar?®; 

but  in  the  skmiachs  of  individuals,  killed  near  Christiania  in  the 

fall  of  the  year,  I  have  found  only  seeds  and  vegetable  substances. 

Professor  Esmark  shot  a  young  example,  nearly  full  grown 

(preserved  in  the  University  Museum),  in  Finmark,  near  Elvenæs 
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in  South  Varanger,  on  the  19th  July  1866,  and  Sommerfelt,  too, 

thinks  he  has  procured  eggs  of  the  species  from  Tanen;  hence  it 

occurs  breeding,  from  time  to  time  at  least,  in  East  Finmark. 

Critophaga  miliaria,  Lin. 

But  a  single  colony  of  this  species  has  been  hitherto  observed 

in  Norway,  dispersed,  apparently  in  small  numbers,  along  the  Jæderen 

reef,  over  a  surface  of  about  two  geographical  □  miles.  This  col- 

ony is  obviously  descended  from  stray  birds,  which  must  have  found 

their  way  hither  from  the  coast  of  Jutland  (distant  about  15  geo- 

graphical miles). 

In  1867,  the  year  in  which  it  was  first  observed,  my  friend 

Mr.  Landmark  killed  3  examples,  at  different  spots  on  the  reef.  In 

June  1872,  he  observed  here  only  one  individual,  which  was  suffered 

to  escape. 

In  the  Museum  of  Bergen  one  or  two  indivi duals  of  this  bird 

are  labelled  „Norge";  whether  rightly,  is  a  question. 
Emberiøa  citrinella,  Lin. 

In  July  1872,  by  no  means  rare  at  Tromsø,  at  Bosekop,  in 

Alten,  and  along  the  banks  of  the  Altenelv  (70°).  An  individual 
shot  in  the  last  mentioned  locality  measured  182  mm,  total  length. 

Rare  in  East  Finmark,  but  has  been  found  breeding  in  Tanenv 

On  the  soufhern  fells,  it  is  found,  in  a  vertical  direction,  at  an 

altitude  of  more  than  3000'  a.  1.  s.  (Nystuen  on  the  Fillefjeld). 
Emberiza  shoeniclus,  Lin. 

Common  along  the  whole  coast,  as  far  north  as  Tromsø  and 

Alten.  At  Bosekop  (Alten),  the  young  birds  were  fully  fledged 

17th  July  1872.  Not  rarely  observed  in  East  Finmark;  north  of  the 

Polar  Circle,  the  species  would  appear  to  occurless  abundantly  than 

in  the  birch  region  of  the  southern  fells. 

A  nest  on  Tromsøen  was  located,  contrary  to  custom,  in  a 

perfectly  dry  spot  at  the  root  of  a  tree,  amidst  a  group  of  tall 

birches.  Chiefly  insects  were  found  in  the  stomachs  and  gullets  of 

the  nestlings,  which  was  also  the  case  with  an  old  female,  killed 

on  that  island;  the  brownish  eggs  (%  mm  in  length)  of  a  parasi- 

tical  insect  —  seemingly  difficult  of  digestion  —  were  found  in 
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large  numbers  in  the  stomach  of  this  individual.  These  eggs  are 

foimd  likewise  in  the  stomaehs  of  other  species  that  devour  the 

larvæ  of  insects  infesting  birchwoods. 

Centrophanes  lapp  onica,  Lin. 

Abundant  both  in  East  and  West  Finmark,  more  especially  on 

the  lo  w  holms  and  islands  in  the  Porsangerfjord  and  along  its 

shores.  South  of  Finmark,  it  breeds  down  to  the  Polar  Circle,  and 

has  frequently  been  found  on  the  main-land  and  the  larger  is- 
lands (on  Lofoten,  for  instance),  though  less  abundantly.  This 

species,  too,  in  common  no  doubt  with  the  majority  of  the  small 

birds  of  Finmark,  takes  an  easterly  direction  when  migrating,  and 

hence  it  is  hardly  ever  seen  in  the  lowlands  of  the  south.  The  few 

individuals  observed  here  in  a  long  series  of  years  belonged  pro- 

bably  most  of  them  to  the  colony  on  the  Dovrefjeld. 

In  the  summer  of  1872, 1  found  it  most  abundant  on  Store  Tamsø, 

in  the  Porsangerfjord,  an  island  remarkable  for  the  number  of  in- 

teresting  ornithological  facts  it  supplies;  here,  in  the  month  of  July, 

it  occurred  more  numerously  than  any  of  the  smaller  birds,  affec- 

ting,  as  elsewhere,  heather-grown  spots.  It  evinced  but  little  shy- 
ness,  running  boldly  over  the  knolls  of  earth.  then  covered  with 

Empetrufn  and  blooming  Mubus  ohamaemorus^  and  was  thus  ren- 
dered  more  conspicuous  by  contrast  with  the  bright  colours.  I 

never  heard  their  song  after  the  young  were  hatched. 

The  nests  of  this  bird,  like  thosé  of  Antkus  pratensis  and  ccr- 

trinus,  are  located  beneath  a  knoll  of  earth,  but  can  be  easily  di- 
Btinguished  from  those  of  the  latter  by  the  thick  laver  of  feathers 

with  which  they  are  lined.  The  principal  materials  employed  are 

the  same  in  both.  s talks  of  div  grass. 

The  half-grown  young,  of  which  a  description  is  given  in  Nyt 

Mag.  f.  Xatiirv.  Vol.  18,  p.  173,  have  the  feet  pale  and  the  bill 

wlmlly  brown,  which  is  not  the  case  with  matnrer  individuals;  the 

cnlineii.  too,  i-  ool  straight,  but  slightly  cirved  In  this  youid 

stage,  it  is  no  easy  matter,  at  the  first  glance,  to  distinguish  them 

from  young  of  the  same  age  of  Emh  .shoonChis,  which  have  also 

a  brown  curved  bill  and  light  feet.    The  young  of  the  latter  spe- 
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eies,  however,  may  be  known  by  the  shortness  of  the  hind  claw, 

which  is  never  longer  than  the  toe,  by  their  black  ear-coverts,  the 

darker  shade  of  the  back,  and  especially  of  the  crown,  the  light- 

brown  stripe  above  the  eye,  which  does  not  extend  in  front  of  it, 

as  in  (7.  Japponica,  and  by  the  greater  curvature  of  the  culmen. 

The  young  males,  when  able  to  fly,  but  with  the  wings  and 

tail  not  fully  developed  (about  4  weeks  old),  have  the  crown  of 

the  head  almost  black,  most  of  the  feathers  here  and  there  with 

brown  radii;  the  white  band,  which,  in  the  old  birds,  stretenes  back 

behind  the  ear  and  down  above  the  ear-coverts,  begins  in  the  young 

ones  on  the  forehead,  the  black  crown  being  thus  ,circled  in  infront 

with  white.  Ear-coverts  black,  throat  whity-grey,  but  the  fore-neck 

marked  with  a  blotch  of  black,  which  subsequently  spreads  over 

the  breast.  The  broad  band  on  the  nape  browny-red,  sides  of  the 

breast  whitish,  vent  yellowy-white  with  a  rusty  tinge,  bill  yellow, 

tipped  with  black,  feet  browny-black. 

The  young  females,  of  the  same  size  as  the  males,  have  the 

crown  of  the  head  brown  with  black  shafts,  the  band  on  the  nape 

indistinct  and  dotted,  ear-coverts  as  in  the  males;  throat  whity- 

grey,  the  latter  marked  like  the  breast  with  darkish  spots;  vent, 

bill,  and  feet  as  in  the  males. 

For  the  rest,  the  dark-brown  colour  of  the  feet  in  C.  lappo- 

nica  pales  considerably  in  stuffed  specimens.  Such  is  also  the 

case,  in  a  striking  degree,  with  the  colour  of  the  vent  and  of  the 

feathers  of  the  wings,  both  in  old  and  young  birds,  the  belly,  in 

individuals  just  shot,  being  yellowish  with  a  tinge  of  red,  but  this 

colour  gradually  fades  into  white. 

There  was  often  considerable  disparity  in  the  plumage  of  the 

females;  in  some,  the  dark  blotch  on  the  breast  approached  a 

whity-grey,  sparsely  sprinkled  with  black  feathers.  The  total  length 

of  a  male  was  166V2  mm;  wing  94,  tail  65;  total  of  a  female, 

156  mm;  wing  84 %,  tail  58.  Only  insects  and  fine  gravel  were 
found  in  the  stomachs. 

In  1872,  the  colony  near  Fokstuen,  on  the  Dovre  (vide  Nyt  Mag. 

f.  Naturv.  Vol.  18  p.  172),  was  found  habiting  the  locality  it  had 
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always  affected;  in  the  latter  year,  particularly,  it  was  very  abun- 

dant.  At  the  close  of  July,  the  adult  young  perched,  scattered  in 

groups,  upon  the  fences  to  the  meadows1  (62°). 
Plectrophanes  nivalis,  Lin. 

Found  breeding  in  considerable  numbers  on  Magerøen  and  most 

of  the  smaller  islands  on  the  Norwegian  shore  of  the  Arctic  Ocean. 

A  nest  found  in  a  fissure  of  an  all  but  inaccessible  rock  on  an 

islet  near  the  North  Cape,  contained  nestlings  29th  June  1872.  Both 

parents  brought  food  to  their  young,  consisting  mainly  of  Tipuluhe. 

As  a  rule,  the  nests  are  built  in  cairns  or  mounds  of  stones, 

and  as  the  bird  sits  close  upon  her  eggs,  it  is  no  easy  matter  to 

find  one.  The  eggs  are  laid  a  day  or  two  before  the  middle  of 

June;  on  the  southern  fells,  often  at  a  considerable  altitude.  At 

Suletind,  on  the  Fillefjeld,  for  instance,  4  nests,  containing  each 

4  or  5  eggs,  were  found  the  last  two  years  by  Mr.  Lysne,  all 

of  them  about  5000'  a.  L  s.  It  rarely  winters  in  the  most  northern 
districts  of  Finmark,  and  does  not  occur  abundantly  further  north 

than  Tromsø;  it  subsequently  passes  the  winter  in  the  coast  region, 
in  countless  numbers. 

Pinicola  enucleator,  Lin. 

The  occurrence  of  this  species  north  of  the  Polar  Circle  lias 

not  been  satisfactorely  established.  At  Saltdalen  (07°  20'),  it  was 

observed  by  Smf.  sen>-  in  July  1818,  and  of  late  years.  by  Mr.  Ber- 
bom. In  Finmark  it  has  not  been  found;  possibly,  however,  it 

may  breed  in  Sydvaranger,  Nordvi  having  procured  ils  eggs  from 
En  are. 

r  yr  r  hul  a  vulgaris,  Terom. 

Common  as  far  north  as  Salten,  but  does  not  probablv  range 

as  a  resident  beyond  the  Polar  Circle.     Individual*  have  ocnir- 
red  at  Tromso.  and  Sommerfelt  has  observed  it,  thou^h  rarely,  in 

East  Finmark. 

1  In  the  Unive  rsity  Museum  there  is  a  specimen  of  the  male  hird,  shot  near  Chri- 
stiania in  the  brenning  of  May  1839.  In  this  exatnple,  the  hlack  on  the  head 

and  hrcast  is  still  rringtid  with  tho  white  edtfin^s  ol*  the  winter-dross ;  this  is 
also  the  c.aNe.  with  the  reddin.h-hrown  hand  on  the  nape. 



209 

In  the  valleys  of  the  south,  it  is  not  found,  as  a  rule,  in  the 

uppermost  woods  of  the  conifer  region;  it  is  strange  thatitshould 

occur  on  the  Fillefjeld  (2800'  a.  k  s.),  where  it  has  repeatedly  been 
observed,  especially  in  winter,  in  the  birch  woods  near  Maristuen. 

Carpodacus  erythrinus,  Pall. 

Hitherto  observed,  by  Nordvi  only,  along  the  banks  of  the  Pol- 
makelv,  in  East  Finmark,  in  1867  and  1868.  No  new  observation 

of  late  years. 

Ligurinus  chloris,  Lin. 

Namdalen,  in  Nordre  Trondhjems  Amt  (65°)  (June  1871),  which 

would  appear  to  be  the  northern  limit  of  its  distribution.    In  Hel- 

geland it  has  been  found  a  few  times  only,  by  Heltzen  (1842). 

Loxia  curvirostra,  Lin. 

North  of  the  Artic  Circle,  but  one  or  two  individuals  of  this 

species  have  been  procured,  viz.  in  East  Finmark,  1859  (Sommer- 
felt); it  may,  however,  breed  in  the  wooded  districts  of  the  interior. 

Ae  gi  othus  li  nåria,  Lin. 

Abundant  in  Tromsø  and  Finmark  Amts  in  every  spot  where 

there  are  woods  of  Betula  glutinosa,  their  numbers  being  in  pro- 

portion  to  the  extent  and  luxuriance  of  the  growth.  In  Lofoten, 

especially,  on  all  the  wooded  islands,  as  also  at  Tromsø,  in  the 

valley  of  the  Maalselv,  and  in  Alten  the  air  in  midsummer  rung 

incessantly  with  the  call-note  of  the  males,  of  which  the  song 

of  this  species  principally  consists,  and  which  it  invariably  utters 

on  the  wing. 

No  apparent  difference  could  be  discerned  between  the  large 

and  the  small-billed  forms.  Numerous  intermediate  varieties  were 

plainly  transition  stages  between  the  two.1 
About  the  middle  of  July,  nearly  all  the  nests  contained  fresh 

eggs,  though  a  few,  observed  about  the  same  time,  were  in  course 

1  Sommerfelt  junr-  records  in  „6fv.  Kgl.  Vet  Akad.  Forh."  1861,  p.  81,  that  he 
has  observed  Fringilla  canescens  in  the  autumn,  at  Tanen,  among  flights  of  Fr. 

linaria.  No  example  having  hitherto  been  preserved,  this  species  is  not  yet  in- 
cluded  in  the  fauna  of  the  country. 

Vidensk.-Selsk.  Forh.  1872.  14 
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of  construction,  whereas  in  others  there  were  nestlings,  and  even 

full-fledged  birds. 

The  nests  were  almost  invariably  located  in  the  fork  of  a  birch- 

tree,  between  the  stem  and  one  of  the  principal  branches,  and  at 

some  distance  from  the  ground,  often  upwards  of  ten  feet.  They 

were  seldom  seen  lower  down,  in  woods  of  vigorous  growth:  in 

brushwood,  on  the  other  hand,  they  often  lay  less  than  a  foot  from 

the  ground.  The  exterior  portion  of  the  nest  is  constructed  of 

lichens  and  the  stalks  of  a  Poa,  frequently  on  a  thickish  laver  of  tine 

dry  birch  twigs;  the  inside  is  well  lined  with  feathers  of  the  ptar- 

migan  and  the  down  of  Salix  lanata  and  Eriophorum. 

The  number  of  eggs  in  one^  nest  did  not,  I  found,  exceed  5. 

Botn  parents  sat  in  turns,  the  male  keeping  watch  for  hours  to- 

gether  at  the  side  of  his  mate.  Average  length  of  the  eggs  16 

by  1272  mm. 

In  nestlings,  scarcely  more  than  three  days  old,  sand  was  in- 
variably found  in  the  stomach,  the  craw  being  crammed  full  of 

insects  or  the  green-coloured  larvæ  of  a  Geometra,  very  numerous 
on  birch-leaves. 

In  smaller  flights,  consisting  of  sterile  individuals,  it  oceurs 

throughout  the  summer  off  the  breeding  haunts,  frequenting  even 

the  naked  rocks  and  islets  on  the  ocean-bank;  such  is  the  case, 

for  instance,  at  Stappen,  close  to  the  North  Cape,  where  this  bird 
never  breeds  nearer  than  at  a  distance  of  several  miles.  Also  in  the 

deep  vallies  of  the  south,  where  the  species  never  breeds,  —  the 

fells  being  its  only  breeding  haunt,  -  stray  flights  are  annually 

seen;  in  some  years,  vast  numbers  stav  behind  on  the  low  lands 

(vicinity  of  Christiania  1863  and  1868),  and  are  then  distinguished 

by  a  very  peculiar  plumage  (described  in  Nyt  Mag.  f.  Naturv.  Vol. 

18,  p.  175),  widely  distinct  from  the  summer  garb. 

The  chief  detachment  of  the  individuals  breeding  in  Finmark 

migrates  to  the  south  at  the  approach  of  winter:  large  numbers 

however,  remain  behind,  their  food  then  consisting  of  the  seeds  of 
the  birch. 
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Cannabina  flavirostris ,  Lin. 

In  Norway,  this  species  is  observed  most  abundantly  in  the 

coastal  region,  where  it  is  common,  in  divers  localities,  as  far  north 

as  Tromsø  (69°  39'):  Lilljeborg  is  the  only  naturalist  who  has  ob- 
served it  near  this  town  (1849). 

The  breeding-season  commences  about  the  beginning  of  May, 
and  towards  the  middle  of  June  the  young  are  ready  for  fiight. 

The  broods  keep  apart,  in  company  with  the  old  birds,  till  late  in 

the  fall,  when  they  flock  together  in  great  numbers,  preparatory  to 

migration.  In  June  1870,  I  found  the  species  numerous  on  the 

sterile  holms  and  islands  —  many  of  which  are  utterly  destitute  of 

arboreous  vegetation  —  off  the  Trondhjemsfjord,  where  it  seeks  its 

food  on  the  grass-grown  ledges  of  the  mountains.  My  friend,  Mr. 

Landmark,  has  also  found  it  on  the  islets  off  Jæderen,  and  fre- 

quently  at  a  considerable  distance  from  land;  the  13th  June  he 

found  here  a  nest  of  the  season,  already  abandoned,  on  the  lateral 

surface  of  a  rock,  and  carefully  concealed  in  heather  and  grass 

and  brushwood  of  Rosa  and  Gratægus. 

On  the  Fillefjeld,  they  are  annually  observed  in  the  spring  of 

the  year,  occurring  in  considerable  numbers  round  Nystuen  (3100' 
a.  1.  s.),  where  they  often  perch  upon  the  house-tops.  These  de- 

tachements  may  possibly  be  found  breeding  on  the  adjacent  fells, 

as  they  can  hardly  consist  exclusively  of  sterile  individuals. 

Coccothr  austes  vulgaris,  Vieill. 

Perhaps  resident  in  some  localities  in  the  south  of  the  coun- 

try. As  before  recorded, 1  I  have  observed  this  species,  which,  as 
a  rule,  occurs  sporadically,  each  of  the  last  4  years  near  Chri- 

stiania, but  always  in  the  same  spot,  viz.  the  palace-grounds,  and 

only  in  winter.  There  is  reason  to  suppose  they  have  sometimes 

bred  in  the  neighbourhood,  for  in  the  winter  of  1870—71  sevefal 

pair  were  observed.  Their  food  here  consists  exclusively  of  the 

pip  of  the  Prunus  padus. 

In  the  winter  of  1870—71,  flocks  appeared  at  Christiansand, 

1  „Nyt  Mag.  f.  Naturv."  Vol.  18  p.  177. 

14* 
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in  the  gardens  of  thfc  inhabitants.  and  several  examples  were  kil- 

led  (recorded  by  Mr.  Clausen). 

Fring  Ula  coelebs,  Lin. 

The  northern  limits  of  the  distribution  of  this  species  being 

near  the  Polar  Circle  (it  is  rare  in  Lofoten)  I  was  surprised 

to  meet  with  a  pair  in  the  neighbourhood  of  the  North  Cape,  in 

June  1872.  They  had  selected  the  rocky  island  of  Gjæsvær  (71°  100', 
which,  save  Salix  herbacea,  is  destitute  of  any  arboreous  vegetation. 

Here  I  observed  it  day  after  day  searching  for  food  in  the  inhabited 

spots;  the  male,  perched  upon  the  „Hjælder",  or  sitting  on  the  rocks 
and  boulders  washed  by  the  Artic  Ocean,  would  sound  his  well 

known  trilling  note  throughout  the  sunlit  summer-night  as  well 

as  by  day. 

Last  winter  —  so  exceptionally  mild  —  considerable  numbers 

of  this  bird  were  constantly  observed  in  the  vicinity  of  Chri- 
stiania. 

Fr  in  gil  la  montifringilla,  Lin. 

Common  on  the  coast  in  all  the  conifer  woods  and  birch  woods 

of  Finmark,  at  least  up  to  Alten  (70°),  but  does  not  occur  along 
the  most  northern  fjords,  the  shores  of  which  are  destitute  oi 

forest  growth. 

Shortly  after  the  middle  of  June,  the  nests  contain  fresh  eggs, 

and  by  the  lGth  and  17th  July,  the  young  birds  were  numerous  in 

the  fir-forests  of  Alten.  The  nests  are  composed  principally  of 

moss,  straws,  and  feathers,  the  materials  being  wrought  together 

less  compactly  than  is  the  case  with  Fr.  coelcbs:  some  few' are 
thickly  lined  with  reindeer-hairs  or  with  the  wool  of  Salix.  They 
are  commonly  8  or  10  feet  above  the  ground,  being  located  in  the 

fork  of  a  tree,  between  flie  trunk  and  the  thickest  of  the  branches. 

The  number  of  eggs  was  sometimes  7,  generally  6. 

The  stomachs  both  of  old  and  young  individuals  wrere  full  of 
the  larvæ  of  insects  (Geometridæ). 

Single  individuals  are  annually  found  wintering  in  f  he  southern 

tracts.  Last  winter  (1872—73),  as  in  that  of  1863  -  64,  large  num- 
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bers  resorted  to  the  neighbourhood  of  Christiania,  their  food  con- 

sisting  chiefly  of  the  berries  of  Sorbus  aucup.  and  Sambucus. 

On  the  Ist  Feb.  1873,  a  male,  exhibiting  a  very  peculiar  varia- 

tion  of  plumage,  was  shot  out  of  a  detachment  found  wintering 

near  Christiania.  It  was  highly  coloured,  the  uropygium  bright 

yellow ;  the  rusty-yellow  of  the  breast  being  of  a  darker  tinge  than 

in  the  other  individuals.  It  is  preserved  in  the  University  Mu- 
seum. 

Passer  domesticus,  Lin. 

Common  in  Nordland,  as  far  north  as  Lofoten,  even  on  the 

most  outlying  of  the  fishing-grounds.  It  would  not  appear  to  be 
a  resident  anywhere  in  Finmark,  and  has  never  been  met  with  in 

the  towns  (Tromsø,  Hammerfest,  Vardø,  Vadsø).  Stray  individuals 

have  been  observed  by  Smf.  jun.  in  East  Finmark. 

Sturnus  vulgaris,  Lin. 

Abundant  in  the  coastal  region  of  Nordland,  —  on  Tjøttø,  for  in- 

stance,  where  large  numbers  were  observed  in  July  1871 ;  found 

less  abundantly  in  Lofoten,  and,  is,  as  a  rule,  very  rare  north 

of  those  islands.  At  Tromsø,  it  has  been  repeatedly  observed  in 

the  spring  and  autumn,  and  stray  individuals  have  also  been  met 

with  in  East  Finmark,  by  Smf.  In  several  localities  along  the  coast, 

single  individuals  and  small  flocks  have  been  found  wintering  as  far 

north  as  Værø,  in  Lofoten;  they  mostly  frequent  the  sea-shore 

when  in  search  of  food.  Each  of  the  last  winters,  large  num- 

bers were  observed  round  Stavanger,  on  Jæderen,  and  ranging 

northward  to  the  coast  of  Komsdal;  in  1872—73,  they  were  also 
common  in  the  neighbourhood  of  Christiania. 

Passer  mont  anus,  .Lin. 

This  species  occurs  dispersed  and  sparingly  in  Nordland,  but 

north  of  the  Polar  Circle,  stray  individuals  only  have  been  obser- 

ved, in  Varanger,  for  instance,  in  the  summer  of  1855,  by  Smf. 

Lycos  Monedula,  Lin. 

Observed  in  flocks  on  Inderøen  and  at  Levanger,  in  Nordre 

Trondhjems  Amt  (64°),  in  the  month  of  June  1871;  farther  north,  it 
is  not  known  to  have  occurred. 
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Resident  throughout  the  winter,  especially  in  the  coastal  re- 

gion, as  far  north  as  the  Tron  dhj  ems  fjord;  Mr.  Schubeler  observed 

it  in  large  flocks  on  Inderøen  the  whole  winter  through  1871 — 72. 
Corvus  corax,  Lin. 

Exceedingly  numerous  on  the  northern  coast,  up  to  the  Rus- 
sian  frontier,  but  does  not  occur  in  large  numbers  south  of  the 

Polar  Circle.   Everywhere  a  resident. 

This  species  is  certainly  one  of  the  most  destructive  birds 

in  the  coastal  region;  not  only  does  it  contrive,  in  its  love  of 

mischief,  to  loosen  the  .,Hjælder"  from  their  supports,  whereby 
the  fish  is  thrown  down  and  spoiled,  it  commits  great  havoc  among 

the  eggs  and  young  of  sea-fowl,  and  in  winter-time  robs  the  snares 
of  the  ptarmigan.  For  this  reason,  its  destruction  in  these  northern 

tracts  is  encouraged  by  a  small  pecuniary  reward  for  every  indi- 
vidual killed. 

The  young  birds  roam  about  among  the  rocks  of  the  coast, 

their  food  consisting  of  the  refuse  of  fish.  In  immature  individuals, 

the  entire  vent,  the  hind  part  of  the  back,  and  nearly  the  whole 

of  the  head  are  without  reflections,  whereas  the  wings  and  upper 

surface  of  the  tail,  the  rump,  scapulars,  and  crown  are  highly  glos- 

sed  (shot  at  Foldenfjord  June  21st,  1871). 
Corvus  cornix,  Lin. 

Perhaps  the  most  pernicious  bird  occurring  on  the  coast.  It 

does  far  greater  damage,  by  its  depradations  among  the  eggs  and 

young  of  sea-fowl,  than  all  the  birds  of  prey  together.  It  is 

chiefly  tlie  coastal  districts  south  of  Lofoten  which  suffer  from  its 

ravenous  instincts.  In  West  Finmark,  it  is  not  so  numerous,  though, 

I  found  it  everywhere,  even  on  the  outermost  holms  and  islets  at 

the  North  Cape.  But  farther  south,  along  the  whole  coast.  there 

is  scarcely  a  rock  inhabited  by  sea-birds  which  it  does  not  ravage 
during  the  summer  months.  It  is  particularly  partial  to  the  eggs 

of  all  species  of  Anates,  Somatcria,  and  Haematopus,  which  breed 

some  distance  apart;  the  gregarious  Lar  i  and  Stem  æ  are  generally 

sufficiently  numerous  to  repel  its  attacks.  So  soon  as  the  young 

of  these  species  are  hatched,  they  are  safe  to  be  snapped  up,  when- 
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ever  an  opportunity  presents  itself  of  doing  so  with  impunity.  In  the 

adjaeent  valleys,  it  evinces  the  same  predatory  proclivities,  preying 

upon  small  birds  and  the  eggs  and  young  of  black-game  and 

ptarmigan. 

The  damage  done  in  bringing  up  the  young  birds  is  also  con- 

siderable,  notwithstanding  they  are  fed  chiefly  on  insects  in  the 

earliest  stage  of  their  existence.  The  contents  of  the,  stomachs  of  a 
number  of  individuals  will  best  show  the  omnivorous  nature  of 

this  bird:  — 

A  brood  about  five  days  old. .  Almost  exclusively  Coleoptera,  in 

particular  countless  numbers  of  Bembidia  and  Elateres  (chiefly 

Oryptyphnus  rivularis),  and  the  larvæ  of  Noctuæ  (Opdal,  in  Trond- 

hjems  Stift,  2000'  a.  1.  s.). 

A  brood  åbout  15  days  old,  'half  fledged.  Quantities  of  seed- 
corn  (barley),  a  number  of  Coleoptera  of  the  spedes  named  above, 

a  few  Araneidæ,  and  the  pelvis  of  an  Arvicola  (Opdal). 

A  brood  almost  fledged.  Fish  and  fragments  of  the  shell  of 

Patella  (Foldenfjord). 

An  adult  of  the  year  (Aug.  1871).  Fragments  of  Carcinus  mæ- 
nas  and  entire  cherries  (Drammen). 

They  often  breed  on  the  naked  rocks  among  sea-birds,  here 
on  the  ground  itself,  and  as  a  rule  on  the  side  of  a  large  stone 

or  rock. 

They  are  resident  along  the  greater  part  of  the  coast,  ranging 

into  East  Finmark;  in  the  interior,  the  species  is  more  or  less  a 

true  migrant. 

Tryp  anocorax  frugilegus,  Lin. 

From  Heltzen's  MS.,  —  „HelgelandJs  Beskrivelse"  — where  the 
species  is  minutely  described  —  it  appears  to  have  been  shot  in 

Helgeland  (66°)  in  the  autumn.  This  is  the  most  northerly  point 
at  which  it  is  known  to  have  occurred. 

On  Inderøen,  in  the  Trondhjemsfjord,  numerous  flocks  were 

found  wintering  in  1870 — 71  (Schubeler);  large  numbers  have  also 
been  observed  on  the  southern  coast  in  that  season,  but  rarely  in 

the  injterior. 
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Pi  ca  can  data,  Keys.  &  Bl. 

Occurs  throughout  West  Finmark,  as  far  north  as  Gjæsvær, 

North  Cape  (71°  15'),  in  alraost  all  of  the  fishing  localities,  or  in 
spots  inhabited  the  year  round.  In  East  Finmark,  it  wouhl  seem 

to  occur  less  abundantly. 

On  the  sea-shore,  in  places  destitute  of  arboreous  growth,  it 

builds  sometimes  under  the  eaves  of  dwelling-houses,  sometimes 

in  piled-up  brushwood.  In  West  Finmark,  where  they  are  protected 

by  the  inhabitants,  being  regarded  as  harmless  hirds,  they  live 

chiefly  on  the  refuse  of  fish.  So  late  as  the  30th  June  (1872)  I  ob- 

served  a  pair  at  Gjæsvær,  each  day  busily  engaged  in  building 

their  nest.  underneath  a  jetty.  In  this  spot.  the  same  pair  liad 

brought  up  an  earlier  brood  in  the  spring  of  the  year. 

Garrulus  glandarius,  Lin.  * 
Occurs  north  of  the  Trondhjemsfjord  in  limited  numbers.  In 

July  1871,  I  found  it  in  divers  localities  in  Namdalen  and  towards 

the  boundary  of  Helgeland.  In  Nordland,  it  has  been  observed, 

though  rarely  (Rånen)  by  Heltzen:  it  ranges  even  beyond  the  Arctic 

Circle  into  Saltdalen,  where  my  friend  Mr.  Berbom  has  met  with 

it  of  late  years  as  a  resident  (recorded  1872). 

Perisorcus  in  f  aust  us,  Lin. 

Is  common  in  the  fir-forests  of  East  and  West  Finmark,  up  to 

Alten  (70°),  but  hardly  further  north,  not  ranging  beyond  the  fir 
woods. 

On  the  southern  fells,  it  is  also  confined  to  the  conifer  woods, 

rarely  passing  into  the  birch  region.  On  the  Dovre,  for  instance, 

it  is  abundant  in  the  uppermost  fir-forests  above  Domaas,  occurs 

likewise  in  Foldalen,  and  at  Opdal,  on  the  northern  side  of  the 

fell.  but  on  the  loftiest  fells,  stray  individuals  onlv  are  met  with. 

Mr.  Barth,  inspector  of  woods  and  forests,  has  sent  me  a  spe- 

cimen-nest,  procured  April  Ist  1869,  from  the  Lesje  woods,  on  the 

Dovre.  The  3  eggs  it  contained  were  almost  the  same  in  colour; 

length  31—33  mm  by  22  mm.  Diameter  of  nest,  outside,  150  m», 

inside,  87,  height  110—120  mm.  It  was  constructed  principally 

of  Usnea  barbata,  and  closely  interwoven  with  dry  tir-twigs,  sjripped 
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of  the  acicular  leaves,  a  few  of  its  own  feathers  and  of  those  of 

the  ptarmigan  being  inserted  here  and  there.  In  the  bottom  were 

stalks  of  dried  grass,  and  such  uncommon  materials  as  withered 

leaves  and  fragments  of  a  wasp's  nest. 
In  the  stomachs  of  indivi duals  snared  in  Nordmarken,  near 

Christiania,  in  the  autumn  and  winter  of  1871,  I  found,  besides 

roan  berries,  bilberries,  and  divers  seeds,  a  Sorex  pygmæus,  and 

the  larvæ  of  several  species  of  Geometridæ  and  Noduce. 

Ampelis  gar  ruins,  Lin. 

The  first  reliable  observation  proving  the  occurrence  of  this 

bird  as  a  breeding  species  on  Norwegian  ground,  was  made,  not 

as  might  have  been  supposed  in  the  tracts  bordering  on  Russian 

and  Swedish  Lapland,  but  in  the  wooded  region  south  of  the  Dovre. 

The  5 tb  Aug.  1860,  my  friend  Mr.  Barth  shot  a  young  bird  just  fledg- 

ed,  which,  with  the  rest  of  the  brood,  was  frequenting  the  upper- 

most  conifer  woods  in  Vaage,  Gudbrandsdalen  (61°  50Q.  The  eggs 
from  which  the  brood  were  hatched  must  have  been  laid  in  the 

beginning  of  July.  So  far  back  as  1858,  it  was  repeatedly  obser- 
ved in  the  course  of  the  summer  in  the  subalpine  conifer  woods 

of  Valders;  an  individual  having  been  snared  in  Land  (61°)  at  the 
latter  end  of  May  1862,  there  is  good  reason  to  suppose,  that  the 

species,  at  least  in  certain  years,  breeds  sporadically  in  the  woods 

of  southern  Norway. 

In  the  summer  of  1868,  Nordvi  procured  its  eggs,  for  the  first 

time,  from  South  Varanger,  near  the  Anarjoki,  a  tributary  of  the 

Tana.  In  the  outlying  districts  of  Finmark,  it  rarely  occurs,  a  few 

individuals  only  having  been  observed. 

At  Bosekop,  in  Alten,  I  found  this  species  abundant  in  July 

1872.  I  observed  the  first  pair  on  the  14th  of  thatmonthin  a  wet 

clump  of  foliferous  trees  (Saliccs).  The  female  being  killed,  the 

male  would  not  quit  the  spot,  but  flew  about  wildly,  uttering  his 

ordinary  cry,  and  at  intervals  a  peculiar  note,  expressive  of  dread, 
never  he  ard  in  winter. 

Both  of  these  individuals,  as  also  a  third  shot  the  same  day 

(i),  were  found  on  examination  to  be  in  the  middle  of  the  breeding- 
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stage.  In  the  two  males,  the  testes  were  of  the  size  of  peas,  the 

eggs  in  the  females  being  still  larger.  Unfortunately  I  had  not  time  to 

look  for  a  nest,  having  to  leave  shortly  after  by  the  steamer.  Alten 

(70°)  is  doubtless  the  most  northern  locality  at  which  this  species 
has  hitherto  been  found  breeding.  A  few  days  after,  Mr.  Berlin,  a 

young  German  tourist,  discovered  two  nests  at  the  mouth  of  the 

Utsjoki,  a  Russian  tributary  of  the  Tana,  but  whether  on  Russian 

or  Norwegian  ground  is  unknown. 1  These  nests  were  both  found 
in  birches  from  4  to  10  feet  from  the  grourid,  and  contained 

respectively  2  and  5  fresh  eggs  each.  As  to  time,  this  corresponds 

pretty  nearly  with  the  development  of  eggs  in  females  shot  in  Alten ; 

for  this  species,  therefore,  the  breeding-season  was  either  unu- 

sually  late  that  summer  (vide  Wolley's  dates),  or  the  period  is 
very  wide. 

The  dress  of  the  specimens  procured  differs  in  many  respects, 

thougt  not  materially,  from  the  normal  winter  garb;  this  is  the 

case  particularly  with  the  colour  of  the  head,  which  is  much  paler 

than  in  winter.  On  pushing  back  the  hood,  the  long  crest  on  the 

crown  is  found  in  winter-time  (at  which  season  it  is  cinereous 

gray  with  a  faint  reddish  tinge)  to  be  perceptibly  darker  than  the 

nape;  in  summer,  on  the  other  hand,  it  is  lighter,  having  a  deep 

blush  on  the  forehead,  but  a  considerably  paler  tint  behind.  The 

same  yellowy-red  tinge  extends  on  to  the  cheeks  and  nape,  and,  if 

the  plumage  be  contrasted  with  that  of  specimens  killed  in  winter, 

traces  can  also  be  seen  on  the  back  and  over  the  whole  of  the  belly. 

In  the  female,  the  coloured  extremity  of  the  tail  was  exceedingly 

narrow,  scarcely  2V2  mm,  and  whitish;  on  the  outermost  feathers, 

there  was  only  a  spot  of  whity  yellow,  triangular  in  form,  on 

either  side  of  the  shaft.  In  the  male,  on  the  other  hand,  the 

extremity  was  broad  (5 — 6  mm)  and  of  a  bright  yellow.  The 

coloured  tips  of  the  primaries,  which,  in  the  female,  were  white 

without  a  trace  of  yellow,  were  yellowish  white  in  the  males,  much 

the  same  as  in  the  females  in  winter-time. 

1   Thesc  rtetails  were  communicatcd  to  me  in  a  letter  from  Dr.  Staudingcr,  who,  in 
company  with  Herr.  Berlin,  passee!  the  summer  in  Alten,  collecting  Lepidoptera. 
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In  the  males,  the  black  on  the  throat  is  sharply  defined  below, 

whereas  in  the  females  it  gradually  blends  with  the  russet  grey 

of  the  neck.  This  disparity,  however,  cannot  ahvays  be  relied  on 

in  distinguishing  the  sexes,  at  least  in  winter. 

The  stomachs  of  these  individuals  were  filled  almost  ex- 

clusively  with  the  entire  or  dismembered  bodies  of  Tipnlidæ,  of  the 

species  Ctoiophora.  One  of  the  males,  shot  in  a  juniper-bush,  had 
one  or  two  of  the  berries  in  his  gullet. 

In  the  neighbourhood  of  Christiania,  they  sometimes  stay  as  late 

as  April  (in  1860,  the  last  were  seen  on  the  4th,  in  1867,  on  the  21st,  in 

1869,  on  the  8th  of  that  month).  They  were  uncommonly  numerous  in 

the  winters  of  1866—67  and  1871—72,  particulary  in  the  month 

of  January  1872,  when  they  appeared  in  immense  flocks,  consisting 

of  thousands  of  individuals,  and  were  brought  in  cart-loads  to  the 

game-market  of  Christiania.  The  plentiful  supply  of  roanberries 
sufficiently  accounted  for  their  numbers. 

Alauda  arvensis,  Lin. 

Sang  every  day  near  my  station  on  Tamsø,  in  the  Porsangerfjord 

(70°  40'),  in  the  beginning  of  July  1872.  In  East  Finmark,  it  was 
found  breeding  at  Tanen  in  1851,  by  Smf. 

An  individual  —  possibly  wintering  —  was  observed  in  Smaa- 

lehnene,  Feb.  Ist  1872.    I  myself  came  across  two  or  three  stray 

birds  near  Christiania,  31st  January  1861,  and  the  following  days. 

Otocorys  alp  es  tris,  Lin. 

In  certain  parts,  as  numerous  in  West  as  in  East  Finmark. 

I  found  it  in  the  summer  of  1872  in  all  favourable  localities  on 

the  shores  of  the  Porsangerfjord,  and  even  at  Gjæsvær,  west  of 

the  North  Cape.  It  prefers  the  surface  of  barren  granite  rocks, 

thinly  clad  with  grass  or  lichens,  or  of  half  naked  boulders.  At 

Vadsø,  they  are  common  in  the  streets  of  the  town,  and  in  the 

sandy  churchyard,  and  are  even  found  breeding  on  Renø,  near 

Vardø.  On  the  island  of  Tamsø,  I  observed  them  repeatedly  search- 

ing  for  food  close  to  the  houses,  in  heaps  of  refuse. 

So  late  as  the  end  of  June,  the  males  were  indefatigable 

songsters.   They  would  ascend  into  the  air,  and,  singing  as  they  rose, 
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gyrating  for  a  time  at  a  definite  height;  mounting  and  descend- 

ing  with  a  peculiar  wavy  motion,  they  sound  the  while  their 

intermitting  modest  note.  Sometimes.  after  descending,  and  when 

perched  upon  a  stone  or  even  on  the  ground,  they  would  warble 

a  more  coherent  strain.  not  unlike  the  song  of  the  sky-lark,  and 

never  heard  when  the  bird  is  on  the  wing.  They  appeared  to 

be  anything  but  shy. 

At  Gjæsvær,  the  young  birds  were  almost  full  grown1  June 

28*b.  the  largest  observed  measuring  160  mm.  Two  males  shot 

there  measured  as  follows:  —  Total  length  178—188  mm;  wing 

10-2—106.  tail  67 — 71.  tarsus  23— 23 V2.  middle-toe  12  +  7  mm.  In 
the  stomaehs  of  the  adults  and  of  the  young  birds  were  found 

Cohoptera,  (chiefly  Otiorhynchus  Hmdus*\  tine  gravel,  and  traces 
of  vegetable  substances. 

The  line  of  passage  would  appear  to  be  east  of  Norway,  for 

the  bird  is  never  met  with  in  the  southern  districts  at  the  period 

of  migration.  Two  examples,  shot  some  years  since  in  the  neigh- 

bourhood  of  Christiania,  had  possibly  strayed.  —  which  has  been  the 

case  with  Qn ir.  lapponira. —  from  the  Dovrefjeld.  where,  however, 

the  species  has  not  vet  been  shown  to  occur. 

That  individuals  can  endure  a  Finmark  winter  is  hardly  credible, 

though  Nord  vi  observed  it  in  Varanger  as  late  as  the  6^  Novem- 
ber (1872). 

Up  up  a  epo p  s.  Lin. 

An  individual  of  this  species  was  caught  at  Melø,  in  Nord- 
land, and  transmitted  to  Mr.  Heltzen  (vide  MS.  1842).  The 

species  has  been  observed  several  times  in  Finmark,  both  in  Alten 
and  in  East  Finmark:  indeed.  this  bird  would  seem  to  have  a 

propensity  of  straggling  far  and  wide.3 

Both  in  1871  and  187*2,  this  species.  which  on  the  whole  is 

1    Dress  described  in  BHjl  Mag.  f.  Naturr.4,  Vol    18,  p.  180. 
?  A  species  whose  hard  elytra  severely  tasks  the  digestive  organs;  it  is  therefore 

found  in  the  stomaehs  of  most  of  the  hirds  of  Finmark  that  feed  on  insects. 

*  Vide  Dreyer  and  Sharpe.  .Birds  of  Europe".  Part  VII.  on  its  occurrence  on 
Spiubergen. 
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rare,  occurred  in  several  parts  of  the  country,  here  and  there  in 

flocks,  and  may  possibly  have  bred. 

The  26th  April  1871  a  male  was  killed  near  Laurvig.  on  the 

Christianiafjord.  and  sent  to  the  University  Museum.  It  measured 

as  follows:  —  Total  length  310  mm,  culmen  54.  wing  14.  tail  93, 

tarsus  22,  middle  toe  15  -f-  5V2  mm-  Longest  feather  in  crest 

G6'/2  mm.  In  the  stomach  I  found  fragments  of  Ajjhodii  and 
Harpali. 

At  the  end  of  November  1871.  a  flock  was  observed  at  Opdal, 

on  the  north  side  of  the  Dovre  (2000  a.  1.  s.)  They  perched  in  Sorhus 

dump.,  on  the  berries  of  which  they  were  said  to  feed.  An  example  was 

shot  and  transmitted  to  the  Philosophical  Society  of  Drontheim. 

In  the  beginning  of  Oet.  1872,  an  individual  was  again  observed 

hi  Orkedalen.  near  Drontheim,  by  Mr.  Nissen. 

In  the  middle  of  Oet.  1872.  a  female  was  shot  on  Svanø.  near  Ber- 

gen, and  presented  to  the  Museum  of  the  town  (recorded  by  Mr.  Friele). 

2.    Zygodactyli.  Vieill. 

Dryocopus  m  o.  r  t  i  il  s.  Lin. 

Not  rare  in  Nordland  in  several  loealities.  ranging  even  into 

the  Polar  Circle,  where  it  has  been  observed  at  Salten  (67°  20'). 
Ge  ei  n  u  s  e  a  n  u  s .  Gmel. 

This  species  has  not  vet  been  observed  beyond  the  Polar  Circle, 

but  may  possibly  oecur  in  the  large  and  luxuriant  valleys  of  Tromsø 

Amt  (Maalselvdalen  for  instance). 

Piens  leueonotu*.  Bechst. 

An  individual  was  shot  in  Helgeland,  Nordlands  Amt  (66°): 
it  has  been  minutely  deseribed  by  Heltzen  (1S42).    This  is  the 

most  northerly  locality  in  which  this  species  is  known  to  have 

occurred  in  Norway. 

Picus  major,  Lin. 

Has  been  found  as  far  north  as  Salten  (67°  20'j. 
Picus  min  or,  Lin. 

Occurs  at  Tromsø  and  in  Alten  (70°),  and  in  East  Finmark, 
everywhere  as  a  resident. 
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Picoides  tridactylus,  Lin. 

Distribution  that  of  the  foregoing.  These  two  are  the  only 
members  of  the  tribe  that  occur  north  of  Lofoten.  The  food  of 

this  woodpecker,  like  that  of  the  other  species,  is  partly  vegetal  in 

the  autumn  months,  individuals  being  annually  caught  near  Chri- 

stiania in  snares  set  for  thrushes  and  other  birds  feeding  on 

berries.  Besides  the  berries  of  Sorb.  aucuparia,  I  have  tåken  from 

their  stomachs  the  following  insects  and  larvæ:  — 

In  the  stomach  of  a  male,  shot  30th  Nov.  1871  (total  length 

248  mm;  wing  124,  tail  83  mm)?  small  Coleoptera  and  their  larvæ. 

In  the  stomach  of  a  female,  shot  15th  Oet.  1871  (total  length 

225  mm;  wing  117,  tail  80  mm)5  large  numbers  of  a  Hylastes  and 

the  larvæ  of  a  Dipter  (Cecidomyza). 

In  the  stomach  of  a  female,  shot  28th  Nov.  1871,"  the  lm  lf 
devel  op  ed  larvæ  of  a  Rhagium. 

Jynx  torquilla,  Lin. 

On  the  west  coast,  where  it  occurs  in  limited  numbers,  this 

species  has  of  late  years  been  found  breeding  in  several  localities, 

not  only  in  the  interior  of  the  country  (Lærdal,  Voss),  but  also  in 

the  neighbourhood  of  Bergen. 

Cuculus  canorus,  Lin. 

Distributed  throughout  West  and  East  Finmark,  but  not  found 

on  the  sterile  foreshore  and  rocky  islands  of  the  extreme  north. 

In  Porsanger,  it  occurs  as  far  out  as  Kistrand  (70°  21'),  and  indeed 
is  met  with  in  every  woody  locality  in  Norway. 

Exceedingly  abundant  on  Tromsøen  and  in  the  valley  of  the 

Maalselv  in  the  months  of  June  and  July  18.78*  several  individuals 

liaving  been  repeatedly  observed  in  innnediate  proxiniity  to  one 

another.  It  was  often  mobbed  by  smaller  bivda,  paflrticularly  Authus 

pratensis  and  Frirtf/illa  Unaria.  The  cause  of  this  singular  pheno- 

menon  surely  cannot  be  an  instinctive  consciousness  of  the  injurj 

and  trouble  it  may  occasion  them  (Frinyilla  Unaria  not  even  being 

one  of  the  species  known  to  hatch  the  eggs  of  this  bird),  nor 

is  il  possible,  one  would  think,  that  the  small  birds  are  mistakei 

in  their  hostility;  possibly,   the  true  explanation  is  to  bo  found 
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in  its  peculiar  nature  and  habits,  which  awaken  antipathy  in  them ; 

a  fate  also  shared  by  the  Scolopax  rusticola,  which  I  have  sonietimes 

seen  mobbed  in  a  similar  manner. 

3.  Syndactyli,  Illig. 

Coracias  garrula,  Lin. 

One  of  the  two  examples  llist  procured  of  this  species,  which 

occurs  only  sporadically  and  is  never  found  breeding,  was  caught 

alive  in  Varanger  (70°),  in  Nov.  1868.    Another  individual  was  shot 
in  the  birch  region  of  the  Dovre,  at  Foldalen,  in  July  1872. 

Cypselus  apus,  Lin. 

Occurs  in  small  numbers  north  of  the  Trondhjemsfjord,  but 

was  seen  in  several  localities  up  to  Namsos  in  June  1871.  In 

Nordland,  it  occurs  from  time  to  time,  but  not  regularly  every  year. 

Nordvi  records  that  a  single  individual  was  observed  in  Varanger 

in  November  1871,  and  found  dead  on  the  15th  of  that  month  about 

two  Norwegian  miles  from  Mortensnæs  (70°).  It  is  said  to  breed  in  the 

south-eastern  portions  ofEnare,  Russian  Lapland,  near  the  village 
of  Kyrre. 

4.  Accipitres,  Lin. 

Nyctea  scandiaca,  Lin.  (nivea.  Thunb.) 

Distributed  throughout  Finmark  in  the  region  of  the  fells,  and 

frequents  even  the  larger  of  the  rocky  islands  on  the  coast. 

In  the  summer  and  autumn  of  1872,  immense  numbers  of 

My  odes  lemmas  migrated  south  and  north  from  the  Dovrefjeld  and 

its  ramifications ;  also  from  the  fells  in  Søndre  Trondhjems  - Amt, 

whence  they  made  their  way  along  the  frontier  towards  Jemtland 

in  Sweden.  In  these  localities  the  number  of  snowy  owls  was 

observed  gradually  to  increase,  becoming  in  the  course  of  the 

summer  much  greater  than  had  been  the  case  even  of  late  years 
under  similar  circumstances. 

The  phenomena  attending  the  occurrence  of  this  species  of 

owl  in  such  numbers  have  not  yet  been  satisfactorily  investigated. 

No  doubt  its  presence  is  partly  owing  to  a  temporary  migration 

to  spots  where  its  favourite  food  is  suddenly  produced  in  such 
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abundance.  Later  in  the  season  the  number  of  individuals  is 

doubled,  which  indeed  is  not  surprising,  as  procreation  in  a  species 

as  a  rule  increases  simultaneously  with  the  supply  of  food. 

Now  it  is  a  well  known  fact,  that  many  birds  breed  more  abun- 

dantly  when  food  is  plentiful  than  under  ordinary  circumstances. 

This,  for  instance,  has  been  shown  to  be  the  case  with  several 

species  of  the  owls  that  prey  prmcipally  on  small  rodents  which 

in  certain  years  are  exceptionally  numerous;  but  whether  such 

increase  in  the  procreative  powers  is  owing  to  the  abundant  supply 

of  food,  or  is  to  be  traced  rathcr  to  the  cause  (whatever  it  be) 

which  renders  the  small  rodents  in  that  very  year  so  much  more 

prolific  than  common,  is  still  on  open  question.  Neither  in  Valders 

nor  on  the  Hallingdal-fells  was  there  a  migration  of  lemmings 

that  year;  but  there,  too,  the  snowy  owl  appeared  in  large 
numbers. 

Meanwhile  it  is  a  fact,  that  the  snowy  owl  does  not  always 

lay  so  many  as  10  eggs  at  a  time :  it  did  so  however  last  year 

in  many  cases,  and  the  various  circumstances  attending  the  phenomena 
are  not  without  interest. 

As  with  all  birds  of  prey.  the  eggs  would  appearto  be  laid  not 

in  uninterrupted  succession;  but  with  that  species  at  intervals  of 

indefinite  duration  during  a  Iniythcned  period,  foetation  taking  place 

previous  to  the  laying  of  each  egg.  A  natural  consequence  is,  that 

the  young  of  each  brood  are  widely  different  in  appearance,  accord- 

ing  to  the  stage  of  growth  which  each  has  attained.  Tims,  the 

first  of  the  brood  will  be  almost  fledged  before  the  last  lias  broken 

the  shell.  And  again,  the  nestlings,  thickly  clad  with  down,  ne- 

cessarily  asmst  in  protese  of  immbUHon.;  the  old  birds  have 

enough  to  do  to  provide  for  the  young  already  hatched,  several 

of  which,  being  more  than  hall  grown,  require  a  good  deal 
of  food. 

A  nest,  located  in  a  hollow  on  the  hare  ground,  was  foundby 

Prof.  Friis  .luly  li"'  1H7:2,  on  the  fells  in  Ringebu.  Gudbrandsdalen. 

The  brood  were  in  four  stages  of  growth.  Four  —  of  the 

si/e  of  a  hazel-hen  —  were  half  grown,  the  wings  being  partially  ] 
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developed;  two  were  considerably  smaller,  and  the  remaining  three 

were  nestlings  just  hatched;  finally,  under  the  young  there  was  an  egg 

in  an  advanced  stage  of  incubation.  There  was  evidently  an  in- 

terval  of  several  days  between  these  stages.  On  the  following  day 

a  pair  of  snowy  owls  were  observed  in  copula,  and  hence  eggs 

were  still  being  deposited  in  their  nest.  The  male  belonging  to 

the  first  nest  was  shot;  it  proved  to  be  a  very  old  bird,  perfectly 

white,  with  the  exception  of  a  few  darkish  spots  on  the  tips  of 

the  wings. 

Many  of  the  nests  were  found  that  year  on  the  fells  in 

Gudbrandsdalen,  and  throughout  the  summer  the  „Kvitørn"  (white 

eagle")  was  seen  in  almost  every  spot.  On  the  Dovre,  these  birds 
were  seen  for  hours  perching  on  the  telegraph-poles,  and  were 

hardly  to  be  driven  off  with  stones. 

In  Valders  and  Hallingdal  no  less  than  29  eggs,  tåken  from 

nests  near  Nystuen,  on  the  Fillefjeld,  were  collected  by  one  collec- 

tor,  Mr.  Lysne,  but  as  these  were  not  left  in  the  nest,  the  obser- 

vations  as  whith  those  made  by  Professor  Friis  could  not  be  repeated. 

Here,  too,  the  eggs  were  laid  at  irregular  intervals  the  whole 

summer  through;  eggs  in  an  advanced  stage  of  incubation  were 

found  on  the  Ist  June,  (probably  their  wonted  breeding-time).  and 

fresh  eggs  on  the  17th  June  and  even  the  19th  July. 

When  the  female  is  sitting,  the  male  is  ever  on  the  watch, 

and  warns  his  mate  at  the  slightest  sign  of  danger  by  a  loud  cry, 

whereupon  she  immediately  quits  her  nest,  and  both  birds,  screaming 

i  incessantly,  keep  flying  for  hours  together  in  the  immediate  neigh- 
;  bourhood  of  the  nest.  On  such  occasions,  the  males  are  bold  to  a 

!  degree,  attacking  savagely  whomsoever  ventures  to  approach 

their  nest;  they  will  swoop  down  on  the  sportsman  or  his  dog, 

especially  the  latter,  and  can  with  difficulty  be  driven  away.  The 

females  take  matters  more  coolly,  posting  themselves  near  the 

;nest  in  some  conspicuous  spot,  but  always  out  of  gun-range.  It 

devolves  upon  the  male  bird  to  go  in  search  of  prey,  the  duty  of 

the  female  being  to  divide  it  when  brought  to  the  nest  amongher  young. 

Hence  the  former  are  always  in  poor  condition,  whereas  the  females 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1872.  15 
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are  generally  plump.  Roimd  about  the  nest  are  found  mice  and  I 

lemmings,  dismembered  and  entire. 

This  species  is  an  annual  visitant  in  the  coastal  region  of  the 

south.  A  young  male  was  caught  alive  in  the  streets  of  Christiania 
in  March  1872. 

Last  autumn  (1872),  when  they  were  abundant  in  the  tracts 

bordering  on  the  Throndhjemsfjord,  an  interesting  observation  was 

made  here.  Every  evening,  a  considerable  number  of  these  birds 

congregated  on  a  small  rock  close  to  the  „Munkholm'k,  in  the 
Fjord,  where  they  sat  like  gulls  and  were  easely  killed. 

Sur  nia  ulula,  Lin.  (nisoria,  Mey.,  funerea,  rec.) 

Like  the  foregoing  species  common  in  Finmark,  but  does  not 

occur  anywhere  in  large  numbers,  being  dispersed  throughout  most 

of  the  districts;  it  is,  however,  generally  more  abundant  in  years  ; 

when  the  lemmings  undertake  their  migrations.    Nests  containing i 
9  eggs  have  at  such  periods  been  repeatedly  found  in  Varanger 

(Nordvi);  one  with  7  eggs  was  tåken  last  summer  (1872). 

Glaucidium  p  asser inum,  Lin. 

The  northern  limit  of  the  distribution  of  this  species  is  Nord-  p 

land  (66°),  where  several  individuals  have  been  found  and  minutely  ri 
described  by  Heltzen,  (vide  MS.,  1842);  individuals  having  been 
killed  both  in  summer  and  in  autumn,  it  is  no  doubt  a  resident. 

So  far  north  as  the  Trondhjemsfjord.  the  species  is  tolerably  abun-  ̂  

dant,  but  is  no  doubt  most  widely  distributed  in  the  south-eastern 

tracts  of  the  interior  (vicinity  of  Christiania,  for  instance),  where  ,| 

it  occurs  in  considerable  numbers.  le 
Every  year  not  a  few  individuals  are  caught  alive  or  shoti 

near  Christiania.  One  of  the  males  presented  to  the  University 

Museum  (Dec.  1872)  measured  as  follows:  total  length  158  mm\ 

wing  95,  tail  57,  tarsus  18  mm.  As  is  the  case  with  most  of  the 

specimens  procured,  it  was  tåken  with  the  hand  while  attempting 

to  prey  on  the  small  birds  close  to  the  houses.  j , 

Ny  eta  I  a  Te  ny  malm  i,  Gmel.  i 

ln  the  summer  of  1872,  several  individuals  were  killed  on 
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Inderøen  (64°),  the  most  northern  locality  in  which  it  is  known  to 
occur.    It  very  probably,  however,  ranges  farther  north. 

A  nest  was  found  in  the  district  of  Ørkedalen,  near  Trondhjem, 

April  25th  1872.  It  was  built  about  8'  from  the  ground,  in  the 
hollow  stem  of  a  Populus  tremula.  The  female  was  tåken  sitting 

on  her  eggs,  which  were  five  in  number  and  in  anadvanced  stage 

of  incubation.  In  1871,  a  nest  with  5  eggs  had  been  was  found 

in  the  same  stump. 
In  the  stomach  of  an  individual  shot  near  Christiania  in  Oet. 

1871  (Total  length  248  mm;  wing  177,  tail  103  mm),  I  found  a 

Sorex  vulgaris. 

Syrnium  lapponicum,  Thunb. 

Almost  every  year  an  individual  of  this  species  is  killed  here 

and  there  in  the  south  of  the  country,  where  it  has  occurred  on 

the  Hvaløer  (islands),  near  the  Swedish  coast.    A  female,  emaciatedx 
and  apparently  sterile,  was  shot  near  Christiania,  towards  the  end 
of  March  1870. 

As  a  breeding  bird,  it  is  doubtless  confined  to  the  wooded 

districts  along  the  Swedish  and  Russian  frontier  in  Nordland  and 

Finmark.  In  East  Finmark,  it  has  been  found  several  times  of  late 

years,  the  last  time  in  the  summer  of  1866. 

Syrnium  al  ti  co,  Lin. 

Ranges  north  as  far  as  Salten  (67°),  and  is  not  rare  throughout 
the  whole  of  Nordland. 

From  nests  containing  young  (Christiania,  May  Ist  1871),  I  took 

the  following  remains  of  the  food  which  the  old  birds  and  the 

nestlings  had  been  partaking  of:  — 

Mus  sylvaticus:  an  individual  with  the  head  gone  (it  was 

found  entire  in  the  stomach  of  a  nestling  scarcely  five  days  old), 

and  numerous  fragments.  Arvicola  agrestis:  a  few  individuals  entire, 

and  the  fragments  of  a  dozen.  Arvicola  amphibius :  the  whole  of 

the  cranium,  in  three  parts.  Arvicola  glareola:  a  few  individuals. 

Sciurus  vulgaris:  the  cranium  and  other  bones.  Sorex  vulgaris: 

numerous  individuals.  Rana,  sp:  parts  of  one  individual.  Tur  dus, 

sp:    fragments.    A  small  bird  of  another  species:  fragments. 
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Geotrupes  stercorarius :  numerous  fragments  (entire  in  the  stomachs 

of  some  of  the  nestlings). 
Bubo  maximus,  Sibb. 

Distributed,  but  in  decreasing  numbers,  over  the  whole  of  Nord- 

land, and  parts  of  East  and  West  Finmark.    In  the  latter  localities 

it  does  not  occur  regularly,  but  has  been  shot  and  observed  there 

several  times. 

Up  to  1864.  a  reward  was  granted  by  Government  for  killing 

individuals  of  this  species;  thelaw,  however,  has  been  repealed,  mis- 

takes  having  frequently  arisen,  when  paying  the  reward,  from  con- 

founding  it  with  the  smaller  species. 

A  nest  of  4  fresh  eggs  was  found  28th  May  1872  on  the  the 

Fillefjeld,  by  Mr.  Lysne;  a  day  or  two  after  another,  containing 

4  eggs  slightly  incubated,  was  found  in  the  uppermost  region  of 

Valders.  An  attempt  was  made  to  shoot  the  old  birds  near  the 

nests,  but  they  were  too  wary,  and  did  not  seem  to  be  incomoded 

by  the  daylight.  They  were  mobbed  by  numbers  of  Tu  ndms  p  ila  ris 

and  torquatus,  and  uttered  loud  and  angry  screams  whenever  these 
birds  attacked  them. 

Otus  brachy  otus,  Lin. 

Scattered  over  Finmark,  especially  in  the  interior  districts, 

and  has  been  found  nesting  certainly  as  far  north  as  Karasjok  (70°), 
but  can  hardly  breed  in  the  outermost  coastal  region. 

Contemporaneous  with  an  extensive  migration  of  Myudr*  h-mmus 
on  the  southern  fells  in  1872,  it  was  more  than  usually  common  in  these 

parts  of  the  country,  and  I  observed  numerous  individuals,  con- 

spicuous  by  their  peculiar  fiight,  hovering  over  most  of  the  moun- 
tain  mosses  on  the  Dovre. 

Falco  gyrfalco,  Lin. 

Nuinmms  in  the  woody  tracts  of  West  and  £aat  Finmark,  but 

raic  in  the  outermost  coastal  region,  which  however  it  frequents 
in  Ihe  autunin  and  winter  months. 

The  nests  are  almost  iuvariably  located  in  the  top  of  a  large 

fir  tree,  and  they  contain  eggs  the  last  week  in  April,  at  which  season 

there  is  scarcely  auy  sign  of  spring  here.  In  West  Finmark  alone, 

from  1854  to  1861,  Wolley  found  upwards  of  20  nests,  containing 
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from  3  to  4  eggs  each,  almost  all  of  which  had  been  laid  towards  the 

close  of  that  month,  a  few  clutches  even  earlier  (16th  April  1857, 

16th  April  1858),  scarcely  any  later  (the  latest  7th  May  1854). 
F  al  co  c  ommunis,  Gmel. 

In  Finmark  much  rarer  than  the  foregoing  species,  its  chief 

habitat  being  the  coastal  region  and  the  islands  adjacent.  Itwould 

seem  to  breed  somewhat  later  than  F.  gyrfalco,  a  nest,  containing 

4  eggs,  having  been  found  by  Wolley1  in  West  Finmark  8th  June 
(1859).  In  East  Finmark,  it  has  been  found  breeding  in  South 

Varanger,  and  near  Vadsø,  by  Nordvi. 

Falco  aesalon,  Gmel. 

One  of  the  commonest  birds  of  prey  in  Finmark.  It  under- 
takes  at  intervals  excursions  from  the  wooded  districts  to  the 

plains  of  the  fells.  In  these  northern  regions  it  generally  builds 

on  the  ground,  selecting  some  rocky  acclivity.  A  nest  thus  located 

was  found  onTromsøen,  in  June  1872;  the  eggs  and  the  birds  are 

both  preserved  in  the  School  Museum. 

On  the  southern  fells  the  eggs  are,  as  a  rule,  deposited  in  an 

abandoned  nest  of  C.  cornix,  the  inside  being  partly  filled  up  with  moss 

by  the  new  occupants,  whereby  the  eggs  are  crowded  into  a  corner. 

It  was  observed  on  the  Dovre  during  the  summer  of  1872  in 

greater  numbers  than  common,  owing  to  the  migration  of  M.  lemmus. 

Cer chneis  tinnuneulus,  Lin. 

North  of  the  Trondhjemsfjord  it  soon  becomes  a  rare  bird, 

and  in  Nordland,  where,  however,  it  has  been  observed  in  several 

localities,  it  can  hardly  be  numbered  among  the  species  of  regular 

occurrence.  The  vicinity  of  Tromsø  (69°  40')  is  the  most  northerly 
point  at  which  it  has  heen  found  (Lilljeborg,  Sep.  1849). 

In  the  soufrh,  it  not  infrequently  breeds  on  the  fell-sides  above 
the  forest  belt.  Messrs  Alston  and  Brown  found  a  nest  on  the 

Fillefjeld,  about  4000'  a.  I  s.,  in  the  month  of  June  1871 ;  from 
the  stomachs  of  the  individuals  killed  near  the  nest  were  tåken 

M.  lemmus;  in  those  of  a  pair  shot  near  Christiania  in  the  spring 

1872,  I  found,  with  the  exception  of  a  Zootoca  vivipara,  insects  only. 

1   Ootheca  Wolleyana,  Part  I,  London  1864. 
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A  stu  r  p  a  lu  mb  ar  i  us,  Lin. 

Breeds  sparingly  in  the  neighbourhood  of  Tromsø  and  in  the 

valley  of  the  Maalselv  (a  specimen  bird  was  shot  here  21s<  June 

1872),  and  here  and  there  in  the  wooded  tracts  of  East  and  West 

Finmark,  but  hardly  farther  north  than  Alten  (70°);  in  the  latter 
locality  it  has  been  shown  to  breed.  Wolley  found  a  nest  here 

(constructed  originally  of  Schirus),  containing  three  eggs,  in  the 

top  of  a  tall  fir-tree,  April  29th  1855.  Some  few  individuals 
would  even  appear  to  be  resident  in  the  extreme  north  of  the 

country,  birds  having  been  observed  and  killed  in  the  winter  months 

at  Tromsø,  and  on  the  shores  of  the  Varangerfjord. 

As  tu  r  ni  sus,  Lin. 

Volasjøhø,  on  the  Dovre,  27th  July  1872,  about  4000'  a.  1.  s. 
North  of  the  Polar  Circle,  it  has  hitherto  been  observed  only 

in  the  interior  of  East  Finmark,  where  Nordvi  has  repeatedly  found 

it  breeding.  The  greater  number  would  appear,  like  the  foregoing, 

to  leave  the  country  at  the  approach  of  winter;  stragglers  however 

are  everywhere  met  with  resident. 

Buteo  vulg  a  r  is,  Bechst. 

The  northern  limit  of  the  distribution  of  this  species  in  Norway 

has  notyet  been  suffieiently  defined.  It  would  appear,  however,  to 

occur  north  of  the  Trondhjemsfjord  (in  the  spring  of  1872  the 

Philosophical  Society  of  Trondhjem  procured  a  specimen  from  Selbo), 

for  in  Sweden  the  species  ranges  considerably  further  north. 

ln  the  stomach  of  a  female  shot  near  Christiania  April  18th 

1872,  I  found  fragments  of  a  Sorex  vulgaris,  two  Arvicola 

(jlarcola,  and  an  Arvicola  agrcstis.  From  the  stomach  of  an  other 

individual  killed  that  summer,  was  tåken  a  Cohtber  natrix. 

Archibuteo  lagopus,  Briinn.  • 

Common  on  Tromsøen  and  throughout  the  whole  Of  Finmark, 

more  especially  on  the  plateaus  of  the  fells.  In  June  1872,  I  saw 

several  individuals,  shot  in  the  valley  of  the  Maalselv,  for  which 

rewards  were  demanded  on  the  supposition  of  theirbeing  the  goshawk. 

Botli  in  L671  and  L872  abundaQt  on  the  Dovre,  whrrc  tlicy 

were  observed  at  a  considerable  altitude. 
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On  the  Fillefjeld,  they  occurred  in  large  numbers  in  1871,  the 

country  round  then  swarming  with  My  odes  lemmus.  Mr.  Lysne 

alone  collected  28  of  their  eggs,  the  nests  containing  from  2  to 

4  eggs  each.  Several  pair  bred  twice  that  summer,  and  fresh  eggs 

were  to  be  found  the  whole  season  through.  So  late  as  the  6th 

and  9th  September,  Mr.  Lysne  discovered  nests  containing  together 

7  eggs,  some  of  them  newly  laid.  The  colour  ofthese  autumn  sets 

was  considerably  paler  than  common,  in  several  cases  being  nearly 

white.  All  the  nests  were  located  from  3,400'  to  5,600'  a.  1.  s.  (some 
of  them  almost  at  the  summit  of  Suletind)  on  the  ledges  of  the 

fells,  and  close  to  a  patch  of  grass. 

Aquila  chrysaetos,  Lin. 

Occurs  scattered  and  in  small  numbers  north  of  the  Polar 

Circle;  it  is  a  resident  in  East  Finmark  and  in  the  neighbourhood 

of  Tromsø.   An  individual  from  the  latter  locality,  shot  in  the 

winter  season,  is  preserved  in  the  Museum  of  the  town. 

Haliaeto  s  albicilla,  Lin. 

Probably  more  abundant  in  the  coastal  region  of  Trondhjems 

Stift  than  anywhere  in  the  country,  especially  off  Fosen,  Namdalen, 

and  Helgeland,  in  the  province  of  Nordland.  Indeed  it  is  common 

along  the  whole  coast,  up  to  the  Russian  frontier,  everywhere  as  a 

resident,  and  in  particular  is  never  wanting  on  the  ..Fuglebjerge", 
at  Stappen  even,  close  to  the  North  Cape,  where  I  met  with  it 
in  June  1872. 

On  the  23rd  June  1871,  at  Salsvand  in  Namdalen,  I  examined 

a  nest,  which  had  been  occupied  for  a  succession  of  years, 

though  robbed  of  every  brood.  It  was  built  in  the  naked  trunk 

of  a  dead  fir-tree,  about  40'  high.  The  ground  beneath  the  tree 

was  white  wTith  excrements,  and  sterna  and  other  bones  of  Mergus 

and  divers  sea-fowl  were  everywhere  strewed  around. 

The  nest  was  3'  high  andmeasured  about  6'  in  diameter.  At 
the  top  is  was  almost  flat,  the  exterior  being  composed  of  naked 

firsticks,  about  an  inch  thick.  The  inside  was  'lined  to  the  very 
edge  with  a  thick  layer  of  moss,  straws,  dry  grass,  stalks  of 
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Calhma  vulgaris  and  Empetrum,  and  with  tuvas  vesicuMsus  even, 

though  the  sea  was  distant  half  a  Norwegian  mile. 

In  the  nest  were  two  young  birds,  almost  fledged.  The  biggest 

measured  as  follows:  —  Total  length  770  mm;  tarsus  110,  middle 

toe  72  +  31,  culmen  67,  from  cera  to  the  tip  of  upper  mandible 

5072  mm.  Iris  blue-black,  cera  and  the  entire  beak  horny  brown. 

Toes  and  naked  portions  of  tarsus  yellow.  Colour  of  the  body 

nearly  the  same  in  both  nestlings.  The  head  was  a  browny  black, 

and  the  whole  of  the  body  deep  brown,  relieved  with  the  normal 

spots  of  a  paler  hue.  Shafts  of  tail  feathers  lightish.  The  stomachs 

were  full  of  fish  and  contained  besides  a  considerable  quantity  of 

grass,  which,  having  formed  part  of  the  lining  of  the  nest,  may 

have  been  swallowed  accidentally.  The  old  birds  kept  at  a 

distance,  never  approaching  within  gunshot. 

Anofrher  nest,  discovered  on*  an  island  in  the  Foldenfjord,  di- 
stant thence  about  two  Norwegian  miles,  had  been  built  in  a  rocky 

wall.    The  young  birds,  however,  had  flown  June  29th  1871. 

Pandion  haliaetos,  Lin. 

Found  breeding  in  West  Finmark,  up  to  Karasjok  and  Alten 

(70°) ;  in  the  latter  district  two  individuals  were  killed  in  the  sum- 
mer of  1872;  it  ranges  as  far  north  in  East  Finmark.  Wolley  found 

a  nest  at  Rovasjoki,  West  Finmark,  in  1855  and  1857,  in  the  top 

of  a  tall  fir-tree. 1 

The  25th  June  1871  a  nest  was  discovered  near  Salsvand,  on 

the  Foldenfjord,  in  the  topmost  branches  of  a  pine;  it  was  con- 
structed  of  sti  eks,  and  thickly  lined  with  moss  and  lichens.  The 

nestlings,  two  in  number  and  about  8  (lavs  old.  were  different 

alike  in  size  and  colour.  The  biggest  (total  length  220  w)  was 

enveloped  in  black  velvety  down,  but  not  thick.  In  the  down  the 

white  shafts  of  the  feathers,  (the  extremities  hun^  with  downv 

tufts),  could  be  plainlv  distinu'nished :  on  (he  head.  all  the  shafts 
were  black.  The  smallest  of  the  nestlings  (187  mm,)  was  covered 

with  ir/titr  down,  the  line  of  the  back  only  being  black;  above  the 

1   Ootheca  Wollcyana,  Part  I,  j>.  G8. 
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eye,  and  extending  backwards  towards  the  region  of  the  ear,  was 

a  blackish  stripe.    Shafts  of  feathers  indistinct. 

Both  nestlings  were  gorged  with  fisfl. 

5.    Pullastræ,  Sundev. 

Columba  p  alumbu  s,  Lin. 

A  single  example  of  this  species,  which  does  not  commonly 

range  bey  ond  the  Trondhjemsfjord,  was  shot  in  the  parish  of  Hemnæs 

in  Helgeland  (66°  10'),  in  June  1838.  Of  this  individual  a  rainute 
description  will  be  found  in  Heltzens  MS. 

Columba  oenas,  Lin. 

Of  this  species,  too,  individuals  were  also  observed  in  Nordland 

by  Heltzen  (1842).  It  occurs  even  beyond  the  Polar  Circle,  in  Salt- 

dalen for  instance  (vide  Sommerfelts  MS.  of  ,,SaltdalensBeskrivelseu). 
The  stomach  of  an  individual  shot  near  Christiania  in  the 

spring  of  the  year.  contained  corn  (wheat),  quarz,  and  the  seeds 

of  divers  plants,  chiefly  of  the  Vicia. 

Turta  r  au  ritus,  Ray. 

Is  found  almost  everywhere  in  Norway,  and  both  in  the  north 

and  south  of  the  country. 

In  Finmark,  it  would  appear  to  have  been  observed  in  the 

last  century  even, 1  and  examples  have  been  occasionally  shot  along 
the  shores  of  the  Varangerfjord  up  to  the  present  time,  generally 

late  in  autumn.  It  was  also  found  in  West  Finmark,  at  Tønsnæs, 

north  of  Tromsø,  in  November  1867. 

It  is  highly  improbable  that  the  numerous  individuals  which 

have  occurred  during  a  long  succession  of  years  in  various  parts 

of  the  country  were  all  of  them  Stray  birds;  but,  on  the  other 

hand.  it  is  hardly  possible  to  name  the  habitat  of  a  colony  whence 

the  individuals  in  question  can  have  spread. 2  In  wellnigh  every 
spot  at  which  tolerably  accurate  observations  have  been  made,  it 

has  been  found  to  occur,  individual  pairs  appearing  to  breed  spora- 

dically  in  most  dissimilar  localities  throughout  the  country. 

1  Vide  Leem's  «Beskrivelse  over  Finmarkens   Lapper",   Copenhagen,   1767.  (note 
p.  245,  by  Gunnerus). 

2  Vide  Sundevall,  «Svenska  Fogl.",  p.  172. 
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B.  Cursores,  Illig.,  Sund. 

6.    Gallinæ,  Lin. 

Tetrao  uro  gal  l  us,  Lin. 

The  distribution  of  this  species  coalesces  with  the  limits  of 

the  fir  (Pinus  sylvestris)  in  a  vertical  and  horizontal  direction. 

Abundant  in  the  valley  of  the  Maalselv,  and  occurs  as  far  north  as 

Bosekop,  in  Alten  (70°),  where  it  is  well  known ;  I  myself  observed  a 
female  there,  on  the  16th  July  1872.  In  the  interior  of  Finmark  it  is  not 

so  common,  but  has  been  met  with  however  at  Karasjok,  (an  individual 

having  been  shot  on  the  roof  of  the  village  church,  in  January 

1872).    It  ranges  as  far  north  in  East  Finmark  (Syd  Varanger). 

Every  winter  I  have  met  with  sterile  female  individuals,  which 

to  a  greater  or  less  extent  had  assumed  the  garb  of  the  male.  It 

is  obvious  that  the  reason  of  this  sterility  cannot  always  be  old 

age,  several  of  these  females  having  been  young  birds.  and  in  the 
latter  a  diseased  state  of  the  ovarium  must  be  the  true  cause.  The 

most  remarkable  example  of  this  kind  I  found  in  the  game-market 

of  Christiania,  Oet.  18th  1872.  In  dress  and  size  (Total  length  655  mm) 

it  exhibited  so  striking  a  resemblance  to  an  old  and  fully  co- 

loured  male  as  to  be  with  difticulty  distinguished  from  one. 

As  in  all  probability  verv  few  individuals  are  characterised  by  such  a 

dress,  and  as  it  is  scarcely  possible  for  any  individual  to  ap- 

proach  closer  to  the  male  bird  in  appearance,  the  sterile  females 

can  probably  always  be  distinguished  from  the  males  by  the  fol- 

lowing  peculiarities  of  plumage:  —  The  beard-like  feathers  on  the 

throat  speckled  with  white,  bill  dark,  tail  finely  speckled  with  greyish 

red,  (without  the  large  white  spots  of  the  male  capercaillie). 

letrao  tetrix,  Lin. 

The  valley  of  the  Maalselv.  near  Tromsø  (69°  20'),  is  the  ex- 
treme  limit  of  its  distribution ;  here  it  occurs  in  limited  numbers  only. 

Stray  individuals  have  been  shot  near  Tromsø,  somewhat  further 
north. 
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Sterile  specimens  of  this  species  are  often  met  with,  and  such 

sometimes  attain  very  nearly  the  dress  of  the  young  male. 

Tet  ra  o  u  rogall  o-tctrix. 

(„ Rakkel 'hane",  hybrid  between  Tetrao  tetrix  i  and  urogallus  ?). 
Nilsson  having  given  such  conclusive  evidence  of  the  hybrid 

origin  of  this  bird  (called  in  the  vernacular  „Rakkelhaneu)  that 

the  question  was  regarded  by  naturalists  as  settled, 1  he  proposed 
Tetrao  ur  og  all  o  id  es  (or  urogallides)  as  an  appropriate  name 

for  this  form.  At  the  same  time  he  showed  from  his  own  ob- 

servations  and  those  of  intelligent  sportsmen,  that  this  hybrid  is 

bred  from  between  the  black  cock  and  the  female  capercaillie  (Tetrao 

tetrix  £  -f-  urogallus  $),  whether  the  connexion  arises  from  the  black 

cock  repairing  to  the  breeding-haunts  of  the  capercaillie,  or  rather 

(which  perhaps  is  more  frequently  the  case)  from  the  female  ca- 

percaillie, prompted  by  a  morbid  tendency  to  mesalliance  —  so  often 

the  result  of  inordinate  sexual  desire  —  consorting  with  black  game 

and  pairing  with  the  handsome  and  gallant  male  of  that  species. 

True,  this  hybrid  has  been  supposed  by  some  to  be  the  result  of 

the  male  capercaillie  mating  with  the  grey  hen  (Tetrao  urogallus  $ 

+  tetrix  but  the  supposition  has  invariably  been  scouted  as 

improbable,  and  indeed  no  such  form  of  hybrid  has  been  hitherto 

observed. 2 

Nilsson's  designation  Tetrao  urogailoides  has  been  accepted 
by  all  Scandinavian  naturalists,  and  indeed  by  most  others  that  do 

not  hold  to  the  belief,  that  this  hybrid  forms  a  distinct  species.  The 

1  This  opinion  was  first  entertained  so  far  back  as  the  middle  of  the  last  century 
(Reutenskold,  „Kgl.  Vet.  Akad.  Handl."  1744). 

2  In  1868,  Mr.  Victor  Fatio  (Bull.  Soc.  Vaud.  Vol.  IX,  no.  58,  p.  594)  descri- 
bed  a  specimen,  preserved  in  the  museum  of  Lausanne,  which  he  calls  „  Tetrao 

medius  inverse''''.  Respecting  this  example,  he  presumes  „non  settlement  que  le 
sujet  de  Lausanne  est  un  métis,  mais  encore  que  e'est  le  Tet.  urogallus  qui  est  son  pére". 
This  specimen  (its  total  length  is  stated  to  be  655  mm),  is,  however.  hardly  a 

hybrid  between  T.  urogallus  and  tetrix,  for  „sa  queue  au  lieu  d'étre  en  lyre,  est 

plutot  en  éventail" ;  to  judge  from  the  subjoined  description  of  its  coloration  etc, 
it  would  seem  to  represent  but  one  of  the  numerous  garbs  of  sterile  females 
of  T.  urogallus. 
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name.  ho  w  ever.  is  not  strictly  applicable.  partly  because  the  ..Rak- 

kelhane"  is  a  compound  and  not  a  simple  species,  and  should  the- 
refore,  as  such,  have  a  compound  and  not  a  simple  name;  and  partly 

because,  as  Sundevall  has  shown,  the  termination  ides  is  cal- 

culated  to  impart  a  wrong  notion  concerning  the  male  parent,  to 

which  in  grammatical  correctness  it  should  refer. 

Probably  it  was  thought  unnecessary  to  inquire  further  into  a 

matter  comparatively  so  unimportant.  But  seeing  that  this  form  oc- 

curs  in  a  wild,  and  only  in  a  wild  state,  it  would  be  well  to  find  an 

appropriate  name  whereby  to  give  it  a  place  in  the  system.  In  the 

year  1869,  Sundevall  proposed  a  change  in  that  respect,  and  sug- 

gested the  name  of  Tetrao  urogallo-tetr  icides,  which  mi ght 

be  regarded  as  satisfactory:  the  termination  ides,  however,  could 

surely  be  dropped,  partly  because  it  is  superfluous,  and  partly 

because  it  would  prove  impossible  to  apply  it  in  analogous  cases. 

The  easiest  way  out  of  the  difficulty  would  seem  to  be  a  simple 

compound  of  the  names  of  both  parents,  the  name  of  the  mother 

being  subordinated  to  that  of  the  father.  Thus  we  get  the  designa- 

tion  Tetrao  ur  og  all  o-t  et  r  ix.1 
Of  this  hybrid,  a  considerable  number  of  individuals  are  annually 

procured  from  various  parts  of  the  country,  male  examples  being 

every  winter  found  at  Christiania  among  game  brought  from  the 
interior  wooded  districts  of  the  south:  most  of  them  come  from 

Gudbrandsdal  and  Østerdal  and  the  southern  portions  of  Trond- 

hjem  Stift,  and  from  Thelemarken  in  Christiansand  Stift.  In 

several  of  these  localities  the  hybrid  origin  of  the  bird  is  well 

known  to  the  inhabitants.  Along  the  west  coast  it  can  only  be 

produced  in  the  most  inland  tracts  ( T.  urogallus  is  not  widely  distri- 

buted  here).  The  most  northerly  point  at  which  it  has  been  found 

or  indeed  can  occur.  is  the  Balsfjord,  near  Tromsø  (69°  20'),  this 
locality  being  the  extreme  range  of  one  of  the  parents  (Tetrao  tetrijc). 

Of  the  individuals  hitherto  examined  from  Norway,  one  only  was  a 

female;  this  bird  (wing  256  mm,  tail  113,  tarsus  42,  middle  toe, 

1    Vide  corresponding  terms  inbotany:    Verbascum  thapso-nigrwn,  Schied.,  Cirsium 
acauli-oleraceuin,  N&g  ,  C.  oleraceo-heterophi/llum,  N&g.  etc. 
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41  -f-  13  mm,  is  preserved  in  the  University  Museum ;  the  others  were 

all  males  in  winter  plumage.  I  once  found  a  young  male  not  fully 

coloured  in  the  game  market  of  Christiania  Oet.  3rd  1870. 

The  Rakkelhane  would  appear  to  consort  in  preference  with  black 

game,  and  most  individuals  of  which  any  particulars  are  known, 

have  been  killed  among  birds  ofthat  species.  It  has  beenrecord- 
ed  of  one  individual  (Odalen  in  April  1871),  that  it  was  shot  in 

its  „Spil",  in  a  breeding-haunt  of  capercaillie. 
Bonasa  betulina,  Scop. 

Found  sparingly  in  the  northern  localities  of  Trondhjem  Stift, 

and  occursas  a  rare  bird  in  Namdalen  (65°).  According  to  Heltzen, 

'it  has  been  observed  even  in  some  parishes  of  Helgeland,  but 
Mr.  Berbom  did  not  meet  with  it  at  Salten  (within  the  Polar  Circle). 

According  to  Mr.  Pedersen,  a  taxidermist  at  Tromsø, 1  this  species 
oecurs  in  the  valley  of  the  Maalselv.  When  visiting  these  parts, 

I  made  enquiry  of  the  inhabitants,  but  they  did  not  appear  to  know 

the, bird;  indeed  the  locality  must  be  without  the  actua]  limits  of 

its  distribution.  Heuglin  too,  relying  on  the  same  source,  records 

(no  doubt  erroneously)  the  occurrence  of  this  species  in  East 
Finmark. 

Lagopus  albus,  Gmel. 

Probably  most  abundant  on  certain  of  the  flat  islands,  distin- 

guished  by  a  vigorous  birch  growth,  lying  to  the  north  of  the 

Polar  Circle,  especially  in  Lofoten  and  along  the  coast  of  Nordland 

and  Tromsø  Amts.  The  islands  best  known  in  this  respect  are 

those  of  Hasselø,  in  Lofoten,  and  Karlsø,  north  of  Tromsø,  a  very 

considerable  number  of  this  species  being  annually  killed  there, 

and  apparently  without  effect  on  their  increase. 

On  the  14th  June  the  males  were  to  be  seen  on  the  „Spil" 
in  all  directions  among  the  bushes  on  Hasselø.  On  Tromsøen 

this  bird  may  be  said  to  be  almost  domesticated;  it  nests  in  the 

gardens  of  the  inhabitants  and  in  the  grounds  of  the  neighbouring 

villas,  no  wise  disturbed  by  the  daily  avocations  going  on  around. 

1    Petermann   „Geographische  Mittheilungen"   Vol.  17,  p.  57;   „ Journal   lur  Oni- 
thologie"  187  1,  Vol    19,  p.  107. 
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By  the  2 Ist  July  the  young  birds  had  attained  the  size  of  a 
hazei-hen. 

For  the  rest,  this  species  is  pretty  evenly  distributed  throughout 

the  whole  of  Finmark,  in  every  spot  where  a  growth  of  birch  or 

willows  is  to  be  found.  In  the  extreme  north  —  every  vestige  of 

arboreous  vegetation  having  vanished  —  its  absence  is  supplied 

by  L.  alpinus. 

Perhaps  nearly  half  a  million  individuals  of  both  species  are 

annually  shot  and  snared  in  Norway,  three-fourths  of  the  number 

belonging  to  L.  albus. 

A  very  interesting  and  curious  variety  of  the  common  grouse 

in  winter  dress,  I  am  just  enabled  to  describe.  It  was  purchased 

by  the  Museum  of  the  University  in  March  1873,  having  been 

snared  among  the  normal  L.  albus  in  Thelemarken  a  month  before. 

It  is  a  male,  with  small  testes;  the  bright  coloured  eyebrows 

smooth  with  a  toothed  comb,  the  toes  feathered  ahnost  to  the 

claws,  and  the  tail  is  rounded :  hence  it  is  no  hybrid.  Total  leugth 

346  mm;  wing  201,  tarsus  33 V2  mm- 
The  colour  is  a  mixture  of  white  and  black.  The  head  and  back 

are  finely  speckled,  each  feather  being  browny  black  with  white  tips; 

the  region  from  the  lower  mandible  and  that  beyond  the  eye  is  entirely 

black.  The  primaries  are  brownish,  with  shafts  of  the  same  colour, 

the  outer  web  is  fringed  with  white.  The  first  secondary  (white)  is 

short;  in  2 — 8  the  shafts  and  the  outer  webs  are  white,  the  hmer 

webs  dark  brown,  fringed  with  white.  The  tail  black,  the  two 

middle  feathers  broadly  (10 — 12  mm)  tipped  with  white ;  belly  white,  but 
the  inner  parts  of  the  feathers  being  black,  this  colour  is  only  visible 

in  places.    The  under  tail-coverts  black,  broadly  tipped  with  white: 

Lagopus  tut  r  ici- al  b  u  s. 

(„Ry))eorrc",  hybrid  between  Lat/opus  albus  £  Tctrao  tet  ria:.  ?) 

The  bird,  called  „rtypeoneu,  (a  name  originally  adopted  from 
the  Swedish),  has  been  known  to  naturalists,  so  far  back  as  the 

close  of  the  last  century,  as  a  hybrid,  bred  between  Tctrao  tetrid 

and  Lagopus  albus.    Uere,  too,  it  is  the  Black  Cock,  which,  pairing 



239 

with  the  feraale  ptarmigan  {Tetrao  tetrix  i  and  Lagopus  albus  ?),  is  the 

reputed  father  of  so  singular  a  progeny.  Nilsson  and  most  other  or- 

nithologists  named  this  form  Tetrao  lagopoides  (or  lagopides), 

and  Sundevall  („Svenska  foglarne"  p.  255),  reasoning  from  the  anal- 
ogous  facts  recorded  of  the  foregoing  hybrid  (vide  p.  236),  letrao 

lag  op  o  di- tet  r  i  eid  es. 
In  tracing  the  origin  of  this  hybrid,  which  has  hitherto  almost 

invariably  occurred  in  but  one  dress  and  one  sex,  it  is  necessary 

first  to  investigate,  whether  there  be  not  two  distinct  forms 

of  „Rypeorre",  the  one  bred  between  Tetrao  tetrix  $  and  Lagopus 
albus  $,  the  other  between  Lagopus  albus  t  and  Tetrao  tetrix  ?. 

A  similar  hypothesis,  as  previously  mentioned,  has  been  started  to 

account  for  the  parentage  of  the  Rakkelhane;  but  the  argument 

pro  ving  its  fallacy  with  that  form  of  hybrid,  holds  equally  good  as 

regards  the  ,,Rypeorre".  Now,  it  is  an  established  fact,  that  all 

individuals  of  the  Rypeorre-hybrid,  if  procured  at  any  given  season 
of  the  year,  are  singularly  alike  both  in  size  and  coloration  of 

plumage,  and  hence  their  origin  cannot  surely  be  traced  to  more 

than  one  of  the  two  possible  connexions. 

As  previously  stated,  the  exertions  of  Swedish  sportsmen  and 

naturalists  have  provided  ample  proof  of  the  true  parentage  of 

the  Rakkelhane.  On  one  occasion,  eggs  tåken  from  a  brooding 

letrao  urogallus  ?,  were  incubated  by  a  domestic  hen,  the  issue 

being  a  brood  of  Rakkelhøns.  Such  a  fact,  tåken  in  connexion 

with  the  similarity  of  appearance  presented  by  all  individuals  of 

the  Rakkelhane-hybrid,  renders  further  evidence  superfluous. 

So  direct  a  proof  of  the  Rypeorre  has  not  yet  been  obtained, 
and  it  must  therefore  be  inferred  from  less  conclusive  facts. 

Nilsson  having  suggested  in  his  Ornithologia  suecica,  Vol.  I. 

p.  303,  the  probability  of  the  Rypeorre-hybrid  being  bred  „a  T.  tetrice 

patre  et  Tet  r.  subalpino  femina",  the  conjecture  has  from  that  time  to 
this  remained  unchallenged.  By  reason  of  his  fine  plumage, 

elegant  form,  and  excess  of  vitality,  Tetrao  tetrix  $  has  been  able 

to  form  these  alien  connexions.  No  other  evidence,  I  believe,  has 

been  advanced  in  proof  of  the  assertion  but  the  fact,  that  female 
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ptarraigan  are  said  sometimes  to  make  their  appearance  at  the 

„Aarfuglelege",  (breeding-haunts  of  black  game). 
On  closer  inspeetion,  this  theory  of  parentage  does  not  appear 

to  be  in  strict  accordance  with  fact.  Nay,  the  origin  of  the  „Rype- 

orre"  can,  I  maintain,  with  far  greater  probability  be  explained  as 
the  result  of  Lagopus  albus  t  pairing  with  Tetrao  tetrix  ?.  This 

view  has  indeed  been  formerly  entertained  in  a  few  instances  but 

found  little  favour  with  naturalists.  The  following  are  th'e  chief 
arguments  that  have  led  me  to  adopt  it. 

It  is  well  known  that  the  Rakkelhane  t  greatly  exceeds  its 

male  parent  in  size,  whereas,  in  that  respect,  it  exhibits  a  perfect . 

resemblance  to  its  mother.  Now,  rcasoning  from  analogy,  the  size 

of  the  male  Rypeorre  should  correspond  exactly  with  that  of  its 

supposed  mother  (Tetrao  tetrix  ?).  and  exceed  that  of  its  supposed 

father  (Lagopus  albus  t)  in  due  proportion.  And  this  indeed  is 

found  to  be  the  case.  That  the  female  Lagopus  albus  should 

generate  the  large-sized,  strong-limbed  Rypeorre  is  even  whit  as 
improbable  as  that  Tetrao  tetrix  $  can  be  the  mother  of  the 

Rakkelhane. 

The  coloration,  too,  of  the  parent-birds  favours,  I  think,  the 

assumption.  That  the  Tetrao  urogallus  $  should  pair  with  the 

black  cock,  which,  though  smaller  in  size,  resembles  even  closelv 

her  proper  male  in  plumage,  is  not  surp rising;  but  that  the  female 

ptarmigan  should  pair  with  the  black  cock,  a  bird  so  different  in 

appearance  from  her  true  mate,  is  not  so  easy  to  explain.  On 

the  other  hand,  it  is  far  from  improbable  that  a  young  grey-hen 
which  has  never  paired,  in  a  moment  of  surprise  should  yield  to 

the  amatory  advances  of  a  male  ptarmigan  in  his  dark-coloured 
summer  dress. 

It  has  been  long  known  that  ptarmigan  will  rep;) ir  to  the 

breeding-haunts  of  black  game;  but,  whenever  there  lias  been  a 

question  of  sex,  these  unbidden  visitors  have  been  regarded  as 

females.  Now,  whether  female  ptarmigan  actually  consort  with  black 

game  in  their  breeding-haunts  is  a  point  which  has  not  vet  been 
satisfactorilv  settled;  indeed.  I  am  inclined  to  think  there  is  little 
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probability  ofsuch  being  the  case.  On  the  other  hand,  it  has  been 

}>r<>rcd  i)icoi/fcsfil)lt/.  that  male  ptarmigan  do.  One  out  of  the  small 

number  of  ptarmigan  killed  from  time  to  time  on  the  heights 

round  Christiania  (a  locality  in  which  this  birdvery  rarely  breeds) 

was  a  male  individual,  which  had  boldly  intruded  into  a  „Legeplads" 
of  black  game,  where  he  was  seen  to  deport  himself  in  a  manner 

precisely  similar  to  that  of  the  legitimate  lords.  The  sex  of  this 

specimen  was  examined  by  Prof.  Rasch.  These  visits  of  the  ptar- 

migan to  the  breeding-haunts  of  black  game  are  much  more  frequent 

than  is  generally  supposed.  It  has  been  stated  by  experienced 

sportsmen,  that  in  Nordland  and  some  parts  of  Nordre  Trondhjem's 
Amt,  localities  where  the  vertical  range  of  each  of  the  two  species 

may  be  said  to  coalesce,  a  few  male  ptarmigan  are  to  be  found  at 

almost  every  breeding  haunt  of  black  game. 

The  cause  of  this  abnormal  passion  in  the  male  ptarmigan  is 

not  easily  traced.  True,  the  males  of  Lagopus  albus  are  supposed 

to  exceed  the  females  in  number,  in  which  case  a  supernumerary 

individual  of  the  former  sex,  which  had  sought  in  vain  for  a  mate 

among  his  own  species,  would  not  hesitate  to  pair  with  a  grey 

hen  he  might  chance  to  fall  in  with.  But  connexions  of  this  kind 

are  repugnant  to  nature,  and  in  many  cases  the  only  feasible  ex- 
planation  is  to  be  found  in  a  violent,  irresistible  desire  to  breed 

out  of  the  species.  As  regards  the  Rakkelhane,  it  is  not  stated  that 

paucity  of  females  is  the  cause  which  induces  the  black  cock  to 

mate  with  the  hen  of  the  capercaillie. 

Again,  the  male  ptarmigan  scarcely  yields  to  the  black  cock 

in  the  violence  of  its  sexual  instincts,  which  is  shown  by  a  remark- 

able fact,  of  which  my  friend  Professor  Friis  was  an  eye-witness. 
In  the  spring  of  1857,  hé  observed  on  one  of  the  most  elevated 

farms  in  Nordmøre,  Bergens  Stift,  a  male  ptarmigan  which  haunted 

the  homestead  for  several  days  insuccession  in  amatory  companionshif 

with  a  white  spleckled  domestic  hen.  The  result  of  this  singular 
connexion  is  unknown. 

As  the  Rakkelhane  resembles  its  progenitor  (Tetrao  tetrix)  in 

coloration  of  plumage,  so.  also  does  the  male  Rypeorre.  This 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1872.  16 
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similarity  between  the  Rypeorre  and  its  male  parent  is  in  many 

respects  very  striking,  and  though  considerable  numbers  of  the 

Rypeorre  are  no  doubt  annually  produced,  they  are  seldom  re- 

cognised  as  such,  being  sold  as  fine  examples  of  ptarmigan  in  the 

spring  or  autumn  plumage. 

Finally  it  is  worth  recording,  that  two  young  males,  shot  in 

the  month  of  October  1845,  atHedemora,  in  Sweden,  were  accom- 

panied  by  a  female  bird,  apparently  their  mother,  which  was  supposed 

to  be  a  grey-hen. 1 
For  the  theory  of  parentage  here  advanced  there  is  indeed 

no  positive  proof;  but  there  can  be  little  doubt  that  some  intelligent 

sportsmen  will  ere  long  witness  the  male  ptarmigan  and  grey  hen 

in  copida,  if  indeed  still  more  conclusive  evidence  be  not 

obtained. 

Should  our  views  on  this  subject  prove  correct,  the  names  of 

the  Rypeorre-hybrid,  —  Tetraolagopoides  and  Te  t  r  a  o  1  a  g  opo  di- 
tetricides,  can  be  no  longer  retained.  If,  indeed,  it  is  necessary 

to  bestow  a  special  designation  on  this  median  form,  the  generic 

name  should  undoubtedly  be  derived  from  that  of  the  male  parent. 

the  specific  name  being  a  compound  of  the  mothers  subordinated 

to  that  of  the  father.  The  name  would,  then,  be  Lagopus  te- 

trici-albus ;  and  this  mode  of  designation  could  be  easily  applied 

to  hybrids  which,  though  yet  unknown,  may  possibly,  nay  probably 

do  exist. 2 

The  hybrid  origin  of  this  bird  was  unquestionably  first  pointed 

out  in  the  year  1?!)"),  by  Amtmand  Sommerfelt,  who,  in  the  ,.Topo- 
graphisk  Journal  f.  Norge,  Part.  14,  p.  50,  gives  an  excellent 

description  of  two  specimens  from  the  districts  bordering  on  the 

Mjøsen  (Fidsvold,  Biri).  These  individuals,  which  were  clearly 

male  birds  in  winter-dress,  are  recorded  as  a  «Blanding  af  Aarfugl 

og  Kype-,  (hybrid  between  black  game  and  ptarmigan). 

'   OIV.  Kgl  Vet.  Akad.  Fu  h.   1847,  p.  201. 

2   For  instanci-,  between  the  species  ol'  Lagopus,  which  perhap>  wouM  aceount  for 
some  few  of  the  abormal  diversitios  of  plumage,  that  is  found  in  these  hirds. 
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This,  too,  is  the  first  time  the  bird  is  found  mentioned  by  a 

native  author. 

In  1823,  an  individual  was  described  by  Pastor  Sommenfelt1 

(afterwards  rector  of  the  parish  of  Saltdalen)  in  the  „Mag.  f.  Naturv." 

Ist  Series,  Vol.  2.  This  individual,  also  procured  from  a  district 

bordering  on  the  Mjøsen  (Toten),  was  a  male  in  summer  plumage. 

The  brief  description  (transcribed  below)  is,  I  believe,  the  only 

one  that  has  ever  been  given  of  a  true  summer  specimen. 

The  first  individual  preserved  in  any  Norwegian  Collection 

was  a  male  in  winter  dress ;  it  was  sent  to  Professor  Esmark  from 

Røraas,  in  1837. 

In  the  course  of  the  next  30  years  not  more  than  half  a  dozen 

individuals  are  known  to  have  been  observed;  they  were  all  males 

procured  from  the  south  of  the  country  (Christians and  Stift,  Ber- 

gen Stift,  Hamar  Stift). 

From  1870 — 73  the  University  Museum  has  been  so  fortunate 

as  to  obtain  6  new  specimens,  but  all  male  birds.  One  of  them  was 

a  young  individual  in  autumn  plumage,  the  restbeingin  the  normal 

winter  garb.  Five  were  procured  from  the  south  eastern  tracts 

of  the  interior  (Gudbrandsdalen,  Østerdalen);  the  remaining  bird 

was  shot  in  Saltdalen  (65°  nearly),  north  of  the  Polar  Circle,  the 
most  northerly  point  at  which  it  is  known  to  have  occurred  (the 

skeleton  only  of  this  individual  is  preserved). 

No  female  of  this  hybrid  has  hitherto,  I  believe,  been  met 

With  in  Norway. 

Of  the  habits  of  the  Rypeorre  scarcely  anything  is  known  from 

Norway.  Of  6  individuals  which  I  have  had  an  opportunity  of  exam- 

ining  the  last  few  years  in  the  flesh,  5  had  evidently  been  caught  in 

snares  set  for  ptarmigan.  Now,  most  of  such  snares  being  set  on  the 

fell-sides  in  the  birch  belt  (on  the  southern  fells  from  2500  to 

3500'  a.  1.  s.),  it  would  seem  to  be  a  resident  at  the  same  altitude 
as  its  male  parent  (Lagopus).  The  sixth  individual  was  transmitted 

from  Saltdalen,  in  Nordland,  by  Mr.  Berbom,  who  had  killed  it  in  winter, 

amongst  ptarmigan.    Here,  the  locality  was  a  mountain  ridge,  covered 

1   Son  of  the  last  mentioned  gentleman. 

16* 
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with  a  growth  of  birch.  and  distinguished  by  round  rocky  elevations, 

small  mosses,  and  tårns.  In  this  spot  there  is  ahvays  a  good  supply 

of  ptarmigan  and  black  game,  whose  respective  ranges  in  northern 

latitudes  sometimes  coalesce;  and  apparently  there  was  no  lack 

of  pairing-birds  for  either  of  the  two  species. 
The  craw  and  stomach  of  an  individual,  shot  in  Gudbrands- 

dalen Dec.  7th  1870,  contained  a  number  of  fragments  of  a  Salix 

(some  of  them  15  mm  m  length),  fragments  and  numerous  berries 

of  Myrt  Mus  iiigra,  tops  of  Calluna  vulgaris,  (about  30  mm  in  length), 

and  a  few  leaves  of  Arctostaplnjlos  alpina.  That  of  another  in- 

dividual (Dec.  Gth  1872)  was  filled  with  the  tops  and  seed  of 

(Jarer  stcllulata,  amongst  which  were  found  a  few  berries  of  Oxy- 

rorcos  palustris  and  Junipcrus  commmiis,  some  of  the  latter  being 

unripe;  in  the  specimen  last  procured  (28th  Febr.  1873),  I  found  leaves 

of  Vaccinium  vitis  idæa,  and  fragments  and  buds  of  a  willow  and 

of  Myrtillus  nigra. 

Of  these  several  descriptions  of  food,  Arctostaph.  alpina  indicates 

a  habitat  of  considerable  altitude,  and  some  of  the  others,  that 

this  bird  —  in  winter-time  at  least  —  frequents  humid  localities. 

In  all  these  winter-individuals  the  testes  were  only  small, 

and  greyish  white  in  colour;  the  left  was  generally  larger  than  the 

right,  and  measured  5  mm  in  length;  the  breadth  and  height  was 

about  3  mm. 

Diagnosi  s. 

Tall  slightly  forked,  number  of  retrices  18;  The  outward  bend 

of  the  feathers  is  scarcely  perceptible. 

Toes  half  covered  with  whitish  plumlets:  thus,  the  innermost 

joint  of  the  middle  toe  is  entirely  feathered,  the  niiddle  one  naked 

above,  but  covered  on  the  sides,  the  outermost  quite  naked.  The 

naked  portions  are  marked  above  with  transwrse  rinus  and  the 
sides  with  1  or  2  series  of  rounded  scales :  under  the  latter  there 

is  a  larger  (£  )  oi1  small  er  (  ?)  toothed  comb. 
Claws  shaped  almost  like  those  oi  Lagopus,  long  and  broad 

and  very  slightly  oblique.  the  inner  edge  being  a  tritic  broader 

than  the  outer. 
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Bill:  culmen  not  so  plainly  ridgecl  as  in  Tetrao  tetrix;  the 

side  branch  of  the  upper  mandible  strongly  developed.  The  lower 

mandible  considerably  smaller  than  the  upper,  (as  in  Lagopus). 

Eyebrows  with  numerous  small  wart  like  skin-laps,  and  finely 
toothed  above. 

Male  in  winter  dress,  Nov. — March. 
Bill  black. 

Head  black  and  white.  The  white  is  a  broad  band,  passing 

in  front  of  and  through  the  eye,  and  terminating  above  the  ear- 
coverts  in  the  direction  of  the  neck.  The  black  is  a  broad  band, 

which  encircles  the  upper  and  lower  mandibles,  expands  beneath 

the  latter  into  a  black  patch  on  the  gorge,  about  the  length  of  the 

bill,  stretenes  under  the  eye,  covers  the  ear-coverts,  and  extends 
under  the  white  band  raentioned  above  down  to  the  end  of  the  neck. 

This  band  however  is  seldom  entirely  black,  the  feathers  being  more 

or  less  tipped  with  white.  Front  and  croivn  of  the  head  black 

sprinkled  with  white. 

Eyebrows  bright  vermillion,  with  numerous  small  wart-like 

protuberances ;  above  slightly  toothed.  Their  total  height  (at 

the  end  of  winter)  is  11  mm5  of  which  4V2  mm  forms  the  toothed 

co  mb.  Eyelids  white. 

Neck,  like  the  back,  rump,  and  crown  of  the  head,  deep  black, 

the  margin  of  the  feathers  being  sprinkled  with  white;  it 

has,  however,  a  somewhat  lighter  appearance,  from  the  greater 

thickness  of  the  plumage  here.  A  few  feathers  entirely  black  are 

interspersed  at  intervals. 

I(acJc  and  rump  black,  the  outer  part  of  the  feathers  sprinkled 

with  white.  Below  these  whitish  tips,  however,  in  most  of  the  in- 

dividuals,  there  is  a  broadish  space,  on  which  can  be  traced  almoflt 

obsolete  transverse  bands,  specklcd  with  reddish-brown ;  it  is, 

however,  frequently  concealed  by  the  overlapping  feathers,  and  not 

easy  to  discover  in  all  individuals. 

Inter scap ul  a  ry  region  much  the  same  as  the  back;  a  few 

feathers  entirely  white,  entirely  black,  or  black  interspersed  with 

broad  white  edges. 
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Throat  unspotted  white. 

Fore  part  of  neck  brindled  with  black  and  white,  the  base 

of  each  feather  being  as  a  rule  black,  the  outward  extremity  white. 

Below,  the  black  feathers  predominate,  and  form  a  broadish  black 

patch  on  the  breast,  the  feathers  of  which  have  strong reflections, 

and  are  either  entirely  black  or  but  narrowly  fringed  with  white. 

This  pectoral  blotch  is  never  wanting,  though  sometimes  it  is  a 

little  raixed  with  white  feathers. 

Under  plumage  white,  but  seldom  without  a  few  black  feathers 

interspersed,  more  especially  between  the  feet  and  on  the  flanks. 

The  presence  or  absence  of  these  black  spots  is  no  doubt  entirely 

individual,  and  would  not  appear  to  be  in  any  way  dependent  on 

the  season  of  the  year.  Indeed  the  colour  of  the  flanks  varies 

more  than  does  that  ol  any  other  part  of  the  body. 

Rectrices  black  with  fine  white  tips,  which  are  broadest  on  the 

median  feathers  (from  4  to  8  mm)5  continuing  to  narrow  towards 

the  extremity,  and  assuming  on  the  outermost  the  appearance  of  a 

thread-like  white  line.  The  outermost  tail-feather  is  from  12  to 

24  mm  longer  than  the  5th,  which  is  about  the  same  length  as 

the  other  median  rectrices.  Hence  the  tail  is  forked,  much  as  in 

leir.  tetrix  ?. 

Upper  tail-coverts  black,  with  a  bro  ad  (about  10  mm)  white 
margin.  In  some  individuals,  there  is  a  faint  sprinkling  of  brownish 
on  the  outer  web. 

Under  tail-coverts  white;  the  length  is  about  that  of  the  retri- 

ces,  perhaps  a  trifle  shorter. 

Primaries  grey-brown  with  whitish  edges;  the  outer  web  al- 

most  entirely  white,  faintly  sprinkled  with  greyish-brown.  Shafts 
dark-brown. 

Secondaries :  the  first  entirely  white,  and  remarkably  shorter 

(as'  much  as  30  mm)  than  the  others.  The  latter  are  principally 
white,  but  a  trifle  speckled  with  greyish-brown  along  the  shafts. 
One  of  the  individuals  examjned  has  the  first  six  secondaries  almost 

entirely  white.  The  tips  (20  to  30  mm)  are  white,  whereby  a  white 

transverse  band  appears  upon  the  closed  wings. 
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AluJa  speckled  with  white  and  greyish-brown ;  shafts  greyish- 
brown,  white  predominating  in  the  outer  half  of  the  outer  web. 

Wmø^cwerts  speckled  with  white  and  greyish-brown,  and 

tipped  with  white.  Outer  web  of  those  of  the  primaries,  almost 

pure  white,  shafts  dark-brown,  inner  web  much  sprinkled  with  brown. 
Outer  web  of  those  of  the  secondaries,  sprinkled  with  brown,  the 

shafts  and  outer  web  being  white.  Thus  on  the  closed  wing 

appears  first  a  transverse  band  chiefiy  white  (a  few  black  feathers, 

however,  are  often  interspersed) ;  then  the  secondaries  with  their 

points  protruding  beyond  the  coverts,  exhibit  first  a  greyish-black 

band  tabbied  with  white,  and  then  their  white  tips. 
Tibia  white. 

Tarsus  white  with  a  sprinkling  of  greyish-black,  more  espe- 

cially  in  front,  down  towards  the  toes. 

Toes  white,  their  plumage  being  thick  and  long,  the  tips 

covering  the  major  portion  of  the  outermost  (naked)  joint, 

Claivs  horn-brown,  with  lighter  edges  and  tips,  and  exceedingly 

long  (on  the  middle  toe  from  19  to  21  mm).  (Norway,  Mus.  of 

Christiania). 

F  em  ale  in  winter  dress. 

Head  and  neck  a  de  ep  tawny  brown,  with  black  transverse 

bands;  the  feathers  tipped  with  white. 

Baek  yellowish  brown,  with  black  transverse  bands,  the  tips 

of  the  feathers  being  pale  grey,  sprinkled  with  black. 

Seapulars  marked  with  largish  circular  spots. 

Under  plumage  white,  each  feather  blackish  at  base;  on  the 

breast  and  flanks  some  of  the  feathers  are  black,  marked  trans- 

verselv  with  yellowish  brown  stripes. 

Recfrices  black,  speckled  with  brown  at  the  outer  parts,  mul 

with  hroad  white  points.  Tail  slightly  forkftd.  Ontennost  tail 

feathers,  ahont  «s  min  larger  tlum  the  ineilian.  black,  with  the  outer 

wel»  speckled]  tbfi  others  S])eckled  with  hlaek  and  yellow. 

Upper  tail-eoverts  speckled  all  over  witli  brown ;  the  tips  of 
the  feathers  white. 
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Wnit/-rorrrts  speckled,  the  outer  web  white,  with  the  excep- 

tion  of  the  outermost  feather,  which  is  entirely  speckled. 

Combs  of  the  toes  very  short.  (Helsingeland,  Sweden,  1843 — 44, 
Sund.  and  Nilss.;  Mus.  of  Stockh.) 

31  ale  in  summer  dress  (July). 

nQcpui,  collmn,  dorsum.  pcrtus.  Tetraonis  Tetricis  feminæ". 
..Picwif/cs primariæ  et  sceundariæ  albæ:  plurimæ  tectricum  albæ. 

Rhachis  mmgiå fyrir/toe  fusca.  Bebtwew  nigfte  apicibus  albis,  duabus 

mediis  nigris  ferrugineo  —  undulatis  exceptis.  Caxda  non  forficata. 
Ahdomen  et  fmiora  ut  in  T.  tetrice  femina,  modo  pennis  singulis 

albis  ornata.  Digiti  sublanati.  3Iar/nitudo  T.  tetricis  feminæ".1 
(Toten,  Sommerfelt,  1823). 

Yo u  n  g  m  a  le  in  a  u  t  u  m  n  dr  e s  s  (primo  Oet.) 

Bill  black,  slightly  ridged. 

Head  and  neck  rusty  yellow,  each  feather  being  marked  with 

narrow  transverse  bands  of  greyish.  The  crown  o/"the  head  and  anterior 
portion  of  the  necJc  appear  a  trifle  darker,  the  black  and  rustcoloured 

transverse  bands  being  here  of  about  equal  breadth.  The  black 

spot  on  the  gorge,  characteristic  of  the  winter  dress,  is  here 

whitish-grey,  and  consists  of  new  feathers,  some  of  them  having 

blood-sltafts. 

Throat  light  reddish-grey,  and  almost  unspotted. 

Back  and  rwmp  black  as  in  the  winter  dress,  the  outer  part 

of  the  feather  being  sprinkled  with  white :  between  the  latter,  which 

are  new.  there  are  several  remaining  from  the  summer  dress,  being 

speckled  with  black  and  rusty  yellow. 

The  seapulars  have  numerous  large  feathers,  speckled  with 

black  and  rusty  yellow;  the  shafts  of  several  are  lightish. 

Anterior  portion  of  breast  much  as  head  and  neck,  —  reddish- 

brown  with  narrow  black  transverse  bands.  A  few  black  (winter) 

feathers  have  appeared.  some  margined  with  white. 

Under  pJumage  almost  pure  white,  a  few  black  feathers  only 

being  found  in  the  flanks  and  between  the  feet.    On  the  flanks, 

1    The  size  of  this  individual  shows  it  to  have  been  a  male. 
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too,  there  are  a  number  of  reddish-brown  feathers  with  narrow 

transverse  bands  of  greyish-brown. 

Tail-feaihers  as  in  the  winter  dress,  black  with  white  tips, 

broadest  in  the  middle  (9mm)7  at  the  extremities  almost  obsolete. 

Outermost  rectrix  about  30  mm  1  arger  than  the  middlemost. 

Upper  tail-eoverts  partly  black  with  white  tips  (normal  winter 

dress),  partly  marked  with  alternate  transverse  bands  (about  3  mm) 

of  black  and  rusty  yellow.  Both  the  former  and  the  latter  are  new 

and  have  blood-shafts ;  hence  the  latter,  which  belong  to  the  autumn 

dress,  must  be  moulted  inmediately  on  their  attaining  the  full  size. 

Under  tail-coverts  white. 

Primaries  as  in  winter  dress,  chiefly  dark  greyish-brown,  with 

the  tips  and  the  outermost  narrow  web  entirely  white,  or  speckled 
with  white. 

Secondaries:  Base  of  feathers  speckled  with  white,  tips  white. 

Upper  iving-coverts :  Base  of  outer  web  black,  tips  white,  or 

white  speckled  with  black.  Base  of  inner  web  black  speckled  with 

white,  tips  white. 

Under  wing-coverts  white. 

Tibia  white:  here  and  there,  but  generally  concealed  by  the 

white  feathers,  there  are  a  few  banded  with  black  and  brown,  and 

others  white  with  the  inner  web  black. 

Tarsus  white,  unmixed  with  greyish-black. 

Toes:  Plumage  thin  and  short,  the  whole  of  the  naked  por- 
tion of  the  middle  toe  and  the  other  toes  being  verv  conspicuous. 

The  toothed  horny  comb  developed  much  as  in  old  birds. 

Claws  dark  horn-brown,  comparatively  short  (on  the  middle 

toe  1(>  mm).    (Gudbrandsdalen  8th  Oet.  1872,  Univ.  Mus.) 

Young  male  in  half  winter  dress. 

Head  and  neck  with  a  number  of  pale  rusty  yellow  feathers, 

and  one  or  two  transverse  bands  of  dusky-grey.  These  feathers 

are  paler  than  the  corresponding  ones  in  either  black  game  or 

ptarmigan. 

Baek  has  a  number  of  reddish-brown  feathers  (the  breast  but 

very  few)  transversely  marked  with  black,  oblique,  and  slightly 
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tabbied  bars.  For  the  rest,  normal  winter  dress,  with  the  large 

black  pectoral  blotch. 

Ta/l,  under  plumage  (very  little  black  in  the  latter)  and  all 

other  parts  as  in  adult  individuals. 

Combs  of  toes  distinct  (Sundevall,  1844,  Stockh.  Mus.). 

Adult  hird  at  end  of  winter. 

Dress  normal  winter  garb;  in  the  head  and  neck,  however, 

there  are  a  few  dark  reddish-brown  feathers  with  black  transverse 

bands.  Above  the  eyebrow,  too,  the  plumage  is  interspersed  with 

feathers  of  the  same  hue.  Front  of  tarsi  without  any  mixture  of 

a  darker  shade.  Under  plumage  white  with  a  very  few  black  feathers 

(Østerdalen,  1851,  Univ.  Mus.). 

Another  speeimen  (March  1868)  has  the  black  patch  on  the 

chin  reduced  to  a  single  black  feather;  the  Hanks  and  under  plumage 

with  a  few  large  reddish-brown  feathers.  (Voss,  Bergen  Stift, 

Mus.  of  Bergen). 

Lag  op  u  s  alp  in  u  s,  Nilss . 

On  the  19th  June  1872  I  found  the  first  nest  of  the  year  in 

Maalselvdalen,  in  a  spot  above  the  forest  belt  blooming  with 

Bhododendron  lapponieum,  Diapensia,  and  Andromeda  tetragona. 

There  was  a  clutch  of  11  eggs,  which  had  been  sat  on  for  about 

4  days.  Several  white  feathers  from  the  breast  of  the  female  lay 

at  the  bottom  of  the  nest.  The  old  birds  were  both  present.  In 

the  male,  the  belly  and  root  of  the  beak  were  to  a  considerable 

extent  still  white,  the  plumage  of  the  female  approaching  much 

nearer  the  normal  spring  dress.  In  the  stomachs  of  these  individ- 
uals I  found  gravel  only,  but  the  craws  were  filled  with  the  le  aves 

of  Salix  herbacea. 

Young  in  down,  about  4  days  old,  were  found  on  the  9th 

of  July,  near  the  Porsangerfjord.  From  their  stomachs  I  took  Dipfera 

and  berries  of  Empetrum.  Here,  too,  both  of  the  old  birds  were 

close  by,  searching  for  food  among  the  grass  in  a  birch  copse, 

which,  however,  lay  in  close  proximity  to  the  naked  rocks. 

Mr.  Aall,  proprietor  of  the  Næs  Ironworks,  near  Arendal,  kindly 

lentme  for  examination,  in  February  1872,  a  remarkable  specimen  of 
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the  ptarmigan,  which  had  been  shot  in  Lower  Thelemarken  in  the 

winter  of  1864.  This  individual  has  been  hitherto  erroneously 

regarded  as  a  hybrid  of  this  spedes 1  (the  other  parent  un- 
known). 

The.  distinctive  feature  in  this  specimen,  which  is  perfectly 

normal  in  form  and  size,  consists  in  the  colour  of  the  tail  and 

wings.  The  feathers  of  the  tail  are  black,  marked  with  8  or  10 

brown  transverse  bars,  and  tipped  with  brownish.  Viewed  from 

beneath,  the  tail  is  more  uniformly  black,  the  inner  web  being 

but  slightly  spotted.  Of  the  remiges,  the  outermost  of  the  pri- 
maries  is  entirely  white,  with  the  shaft  of  the  same  colour;  the  other 

shafts  are  brown,  the  inner  web  being  sprinkled  with  brownish. 

Back  white,  with  here  and  there  a  browny  black  feather;  breast 

reddish  brown  and  belly  white.  The  upper  wing-coverts,  hidden 
by  the  white  scapul ars,  are  of  a  light  reddish  brown.  (Tailrounded 

off,  and  toes  fully  feathered). 

The  smallness  of  the  bill  in  this  individual,  coupled  with  the 

length  of  the  tail  (112  mm)  and  wing  (196  mm),  show  it  to  be  a 

form  of  L.  alpinus.  Probably  it  is  a  young  female  (no  trace  of 

lores),  which,  though  full  grown,  from  some  cause  has  retained  the 

dress  of  the  young  bird  during  the  winter. 

Per  di  x  cinerea,  Lath. 

This  species,  which  in  the  autumn  of  18(52  was  even  abundant 

in  the  lower  south-eastern  districts,  had  disappeared  almost  entirely 

the  ensuing  winter,  and  has  since  then  occurred  in  small  numbers 

only  here  and  there  in  the  south-eastern  lowlands.  In  some  localities, 

Fredrikshald  for  instance,  the  general  opinon  is,  that  Ast  nr  ]>al- 

umbarius  destroys  more  birds  of  this  species  than  are  killed  off 

by  the  winter  cold,  their  numbers  being  kept  up  only  by  immig- 
rat ion  from  Bohuslehn. 

Attempts  to  acclimatize  this  bird  have  been  made  in  the  neigh- 
bourhood  of  Stavanger  and  Trondhjem,  to  which  localities  the  species 

1    I  myself  have  recorded  it  as  such  in  ,,Forh.  i  Vid.  Sclsk."  1868,  p.  158,  the  details, 
of  which  I  was  then  in  possession,  being  meagre  and  inexact. 
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can  hardly  have  penetrated  ofitself.  Near  the  latter  town  30  brace 

were  turned  out  into  the  fields,  (I  believe  in  1860),  and  at  first 

appeared  to  thrive  pretty  well.  In  the  autumn  of  1862  individuals 

were  observed  as  far  north  as  Levanger,  near  which  town  a  large 

covey,  flying  in  a  north erly  direction,  was  seen  on  the  15tu  Nov. 

Although  their  numbers  must  have  been  thinned  very  considerably 

by  the  rigorous  winter  of  1862,  some  appear  to  have  survived, 

covies  having  been  observed  in  1865  and  1866,  inlndherred  (64°), 
in  1867,  in  Børsen,  in  1872,  in  Ørkedalen  and  Stod,  districts  situ- 

ated  on  the  northern  and  southern  shores  of  the  fjord. 

Seven  individuals,  procured  from  Spain,  were  turned  out  in 

the  neighbourhood  of  Stavanger,  in  1862.  The  following  year  a 

brace  was  observed,  but  nothing  more  has  been  seen  of  them. 

On  the  Rosendal  estate,  in  Hardanger,  a  similar  attempt  has  been 

made.  and  with  the  same  re  sult. 

As  regards  the  distribution  of  this  species  in  a  vertical  direction, 

it  may  be  observed,  that  a  covey  of  8  or  10  birds  was  seen  in 

the  autumn  of  1860,  at  Nystuen,  on  the  Fillefjeld,  about  3200'  a.  1.  s. 
Co  tu  r  ni  x  communis,  Bonn. 

Of  late  years  this  species  has  become  more  abundant  in  the 

southern  parts  of  the  country. 

A  nest,  containing  9  eggs,  was  found  in  a  field  of  oats  so 

late  as  the  4th  Sep.,  1870,  in  Surendal,  by  Mr.  Brandt. 

7.    Grallæ,  Lin. 

Charadrius  pluvialis,  Lin. 

Common  in  open  spots  everywhere  north  of  the  Polar  Circle, 

up  to  the  Russian  frontier,  both  on  the  mainland  and  the  larger 

islands  on  the  co  ast.  On  the  19th  June,  1872,  I  flushed  and  shot 

a  male  bird,  which  had  been  sitting  on  4  eggs,  in  the  valley  of  the 
Maalselv:  the  female  was  not  observed. 

In  most  localities  along  the  coast,  small  fiocks  of  sterile  in- 

dividuals (doubtless  last  years  birds,  as  yet  immature)  are  seen  flying 

about  from  place  to  place.  InJuly,  1871,  I  examined  at  different 

times  several  specimens  from  such  a  flock;  they  consisted  of  both  males 
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and  females,  in  good  condition.  The  intestinal  passage  contained 

numerous  Ascarides,  some  of  which  had  passed  up  into  the  stomach. 

The  latter  was  full  of  the  larvæ  of  Eateres,  and  a  few  other 

Coleoptera. 

On  the  south  coast,  some  of  the  flocks  tarry  til  late  in  the 

autumn;  Mr.  Bahr  found  them  as  late  as  November,  1871,  on  the 

frozen  marshes  in  the  Jæderen  district,  and  possibly  it  may  occur 

here  in  the  winter  too;  Febr.  16tb ,  1862,  I  saw  an  individual  in 

the  game  market  of  Christiania. 

Squatarola  heiv  eti  ca,  Lin. 

A  few  individuals  only  have  been  observed  or  shot  in  Fin- 

mark, in  the  fall  of  the  year,  from  the  latter  end  of  August 

(Xordvi),  —  never  in  the  actual  breeding-season,  and  there  is,  I 

believe,  no  proof  of  the  species  ever  having  bred  on  Norwegian 

ground.  The  line  of  migration  to  and  from  their  eastern  breeding- 

haunts  passes  along  the  coast  of  Nonvay;  this  is  the  case  in  par- 
ticular  with  the  autumn  flights,  many  of  which  are  annually  observed 

on  the  sea-shore  in  the  west  and  south  of  the  country. 

In  the  stomachs  of  individuals  shot  near  Christiania,  in  Sept- 

ember 1870,  I  found  insects,  chiefly  Coleoptera,  of  the  genus  Bern- 

Iridium,  Curcidionidæ,  Aphodii  and  Harpalirri,  also  Hemiptera, 

a  few  freshwater  molluscs  (Limnæus  pålusiris),  gravel,  and  seeds 

of  a  sea-shore  plant. 

Eudromias  morinellus,  Lin. 

Everywhere  scattered  over  the  plateaus  of  the  fells  in  Fin- 

mark, but  is  not  a  very  conspicuous  hird  in  the  breeding-time. 

A  nest  tåken  near  the  Porsangerfjord.  July  5*,  contained  3 

eggs,  almost  incubated.  Wishing  to  preserve  the  young  birds  as 

specimens,  I  hatched  them  myself,  in  the  course  of  four  and twenry 

hours,  for  the  most  part  by  keeping  them  on  my  breast.  Their 

total  length  was  78  mm,  tarsus  25. 1 
In  the  stomachs  of  individuals  shot  in  Jane,  1871,  on  the  Dovre, 

I  found  (Jolroj)trra,  chiefty  Bembidium,  larva4  of  Elateres,  Lumbrici, 
and  tine  gravel. 

1    Dress  detcribed  in  Nyt  Mng.  f.  Natur  v.  Vol.  18,  p.  196. 
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As  regards  the  migratory  passage  of  this  species,  it  is 

singular  that  it  does  not  approach  the  inland  districts  of  the 

south-east;  one  or  two  stray  individuals  only  are  known  to  have 

been  shot  near  Christiania,  in  May  1866.  Such  individuals  whose 

summer  habitat  is  the  mountain  region  of  Nordland  and  Finmark 

and  the  country  extending  south  to  the  Trondhjemsfjord,  migrate 

possibly  in  a  more  easterly  direction,  passing  perhaps  along  the 

shores  of  the  Baltic,  whereas  those  from  the  south-western  fells 
follow  the  coastal  line  of  Norway. 

Aegialites  hiaticula,  Lin. 

Common  everywhere  along  the  coast  on  sandy  and  clayey 

ground.  Throughout  West  Finmark,  it  is  numerous  up  to  the  North 

Cape.  A  few  individuals  resort  to  the  mountain  meres  of  the 
interior. 

The  cavity  of  the  nest  is  lined  with  small  pebbles,  of  the  size 

of  a  hazel  nut,  or  sometimes  with  fragments  of  the  shells  of  mol- 
luscs.  In  Finmark,  fresh  eggs  are  to  be  found  about  the  middle 

of  June,  and  on  the  2nd  July  the  first  nestlings  were  observed, 

near  the  Porsangerfjord.  The  old  bircls  betray  by  their  excessive 

alarm  the  proximity  of  the  nest;  uttering  a  timorous  cry,  theyfeign 

to  be  wounded,  and  shuffle  off  over  the  ground  with  flapping 

wings  and  outspread  tail,  to  divert  attention  from  their  brood  to 
themselves. 

Young  in  down  have  the  back  grev  tipped  with  black,  and 

marked  at  the  sides  with  a  black  band.  Cubitus  and  scapulars 

brown  mixed  with  black,  manus  white.  The  crown  of  the  head  is 

grey  tipped  with  white,  the  forehead  whitish,  and  without  spots.  A 

black  band  stretenes  from  the  beak  round  upon  the  nape,  where 

it  is  broadest.    Nape  white. 

In  the  stomachs  of  the  individuals  shot  I  found  Amphipoda, 

young  Litorinæ,  Coleoptera,  and  fine  gravel. 

Vanellus  cristatus,  Mey.  &  Wolff. 

Occurs  in  Nordland  sporadically,  and  is  even  an  occasional 

visitant  on  the  islands  north  of  the  Polar  Circle.  On  Borgevær, 

for  instance,  they  are  not  infrequently  seen  in  pairs  towards 
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the  close  of  March,  but  have  left  by  the  middle  of  May  (recorded 

by  the  proprietor,  Mr.  Irgens)  A  solitary  individual  has  been  ob- 
served  in  East  Finmark. 

Jæderen,  near  Stavanger  (59°),  has  always  been  the  chief  habitat 
of  this  species,  the  decrease  in  ifs  numbers  of  late  years  being 

attributable  solely  to  the  reckless  manner  in  which  the  nests  are 

robbed  of  the  eggs.  Mr.  Bahr,  a  genteman  resident  on  the  spot, 

states  that  in  one  year  from  thrce  to  four  tliousand  eggs  were 

shipped  to  England  from  Egersund. 

Str  ep  silas  inter  pr  es,  Lin. 

Occurs  scattered  along  the  coast  up  to  the  Russian  frontier. 

In  West  Finmark,  I  found  it  in  several  localities  on  the  shores  of 

the  Porsangerfjord  (Tamsø,  Kistrand),  here  and  there  abundant. 

The  last  few  years  I  have  examined  a  considerable  number 

of  the  nests  of  this  species,  in  particular  on  the  coast  of  Namdalen, 

in  June  1871.  They  are  mostly  built  under  large  stones  orbeneath 

broad-leaved  plants  (Archanyelica  littoralis),  or  juniper  bushes. 

Several  pair  were  generally  found  breeding  close  to  one  another. 

The  eggs  —  invariably  4  to  the  set  —  were  quite  fresh  in 

the  middle  of  June.  In  the  breeding-haunts,  the  birds  exhibited 

great  alarm,  but  did  not,  like  the  Charadrii,  feign  to  be  wounded. 

Incubation-spots  are  found  in  both  sexes.  The  stomachs  contained 

small  Coleoptera,  the  young  of  Litorina,  small  crustaceans,  coarse 

gravel,  and  scales  of  fishes,  (swallowed  perhaps  accidentally). 

A  clutch  of  eggs,  in  an  advanced  stage  of  incubation,  were 

hatched  in  the  course  of  48  hours,  by  exposing  them  to  the  moder- 

ated  heat  of  a  spirit  lamp.  The  young  brood  were  a  lively  set, 

skeltering  about  in  the  warm  sunshine,  as  if  to  make  the  most  of 

their  brief  existcnce  When  the  heat  was  excessive,  they  would 

aften  be  suddenly  paralysed,  but  soon  recovered  on  being  Uken 

to  a  cooler  spot,  devouring  with  avidity  the  Hies  1  had  collected 

for  their  food. 

Youny  in  down,  2 — 3  days  old,  measured  !)2  mm,  total 

length.  Oolour  of  black  grey,  Blightlj  washed  with  yellowish,  and 

sprinkled  with  tips  of  black.    A  narrowish  black  band,  stretching 
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along  the  crown  of  the  head,  reaches  down  on  the  forehead,  but 

not  entirely  to  the  bill.  A  similar  stripe  extends  from  the  upper 

mandible  to  the  eye,  and  there  is  a  black  spot  at  the  gape.  Sides 

of  throat  grey,  belly  white.    Wings  and  scapulars  coloured  as  back. 

Young  in  doivn,  about  8  days  old,  had  become  imperceptibly 

lighter;  the  down  on  the  nape  was  a  greyish  white,  the  crown  of 

the  head  having  a  considerable  mixture  of  black,  bill  greyish  black. 

Several  individuals  are  every  year  found  passing  the  winter  in 

small  flocks  on  the  western  coast  of  the  country.  In  1872, 

individuals  were  seen  at  several  places,  up  to  Froøerne  (64°);  in 
1873  some  were  also  shot  at  Molde,  by  Mr.  Kaurin,  Febr.  Ist,  in 

company  with  Tringa  maritima. 

Hæmatopus  ostralegus,  Lin. 

Occurs  probably  on  every  island  and  large  holm  along  the 

whole  coastal  line;  it  was  observed  even  at  Stappen,  close  to  the 

North  Cape,  the  26th  June  1872.  A  few  pair  were  found  breeding 

at  the  northern  extremity  of  Magerøen,  on  the  banks  of  the  meres. 

Detachments  of  this  species,  consisting  of  immature  individuals, 

are  everywhere  to  be  seen  in  the  breeding-season. 

The  eggs  repose  on  a  layer  of  small  pebbles  or  fragments  of 

muscle-shells ;  this,  however,  is  not  invariably  the  case,  as  was 

seen  in  a  nest  found  at  Tjøttø,  on  the  15th  July.  Mr.  Schiibeler 

found  a  nest,  most  remarkably  located,  on  Inderøen,  near  the 

Trondhjemsfjord,  in  June  1872;  it  was  built  in  a  cavity  at  the 

top  of  a  felled  pine-tree.  Even  when  able  to  fly,  the  young  birds 
lie  exceedingly  close,  and  are  flushed  with  the  greatest  difficulty. 

The  old  birds  display  the  greatest  anxiety  for  theirbrood,  feigning 

to  have  their  wings  paralysed,  precisely  as  do  the  Charadrius  and 

Totanus,  and  I  have  often  seen  them  plunge  fearlessly  into  water, 

and  swim  about  with  astonishing  facility.  The  young  are  often  seen 

close  to  the  shore,  sporting  and  diving  like  young  ducklings. 

In  the  stomachs  of  young,  I  found  diverse  species  of  molluscs, 

particularly  Litorinæ,  also  the  larvæ  and  pupæ  of  Noctuæ. 

Young  in  down,  about  2  days  old.  (Tarsus  22  mm,  culmen  19  mm). 

The  colour  of  the  back  is  a  mixture  of  black  and  dusky  grey, 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1872.  17 
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the  roots  and  tips  of  the  down  being  of  the  former  colour,  and 

the  middle  greyish:  gorge  entirely  blackish.  The  crown  and  occiput 

are  distinctly  marked  with  a  nnmber  of  black  spots,  and  a  broadish 

band,  extending  from  the  mandibles,  passes  through  and  beyond 

the  eve.  Along  the  back  is  a  black  angular  figure,  fringed  with 

rusty-red,  the  top  of  the  angle  bordering  on  the  upper  part  of 

the  rnmp.  and  the  legs  reaching  to  the  scapulars.  Belly  white, 

parted  from  the  back  by  a  black  longitudinal  stripe.  Outer  margin 

of  wings  white.  Upper  mandible  brown-black;  inner  half  of  lower 

do.  pale  yellow.  outer  half  black. 

Young  in  down,  somewhat  older  (about  8  days).  Total  length 

192 — 200  mm;  culmen  25,  tarsus  37—38  mm.  Dorsal  region  decidedly 

darker,  the  down.  which  is  black  tipped  with  grev,  not  being  so 

thick  as  in  the  earliest  stage.  The  angular-shaped  figure  on  the 

back  is  still  visible.  Outer  margin  of  wings  with  a  black  longi- 

tudinal stripe.  Xo  perceptible  differenee  in  the  bill  and  other 

parts.    Blood-feathers  on  the  wings  and  scapular-. 

Young  in  down,  about  half  grown  (12  to  13  days).  Total  length 

246  mm.  culmen  30V2,  tarsus  43  mm;  shafts  of  feathers  protruding 

armost  eveiywhere  at  the  roots  of  the  down.  The  occiput  has 
now  become  decidedly  darker;  other  parts  as  in  the  former  stage, 

the  spots  and  patches  however  are  less  distinct. 

Young  dlmost  fledged.  Hie  upper  part  of  the  throat  and  root 

of  the  bill  only.  being  still  covered  with  down,  they  have  nearly 

attained  the  summer  plumage  of  adults.  The  entire  head  and 

throat  are  black,  the  feathers  of  the  dorsal  region,  and  particularly 

of  the  scapulars,  being  here  and  there  tipped  with  brown.  Upper 

tail-coverts  marked  with  narrowish  bands  of  black,  on  a  ground  of 

of  lightish  brown.    Bill  yellowish,  outer  half  black. 

On  the  south  coast,  individuals  are  found  wintering  almost 

every  year.  In  the  winter  of  1870,  this  hird  was  generally  to  be 

seen  in  the  poultry  market  of  Stavanger  (recorded  by  Mr.  Bahr). 

Q  rus  eineren,  Bechst. 

Occurs,  hut  not  regularly,  north  of  Trondhjems  Stift,  having 

been  shot  and  observed  several  times  in  Nordland.    In  the  autumn 
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of  1865,  an  individual  was  killed  in  West  Finmark,  close  to  the 

North  Cape,  and  according  to  Zetterstedt, 1  another  was  shot  on 
Skjærvø,  in  1821,  about  the  beginning  of  June.  The  spedes  has 

also  been  observed  in  Varanger,  by  Smf.  and  Nordvi.  Generally 

found  straggling  in  pairs. 

Gallinago  major,  Lin. 

I  observed  it  on  Tronisøen  (69°  40'),  21st  July  1872,  inamarshy 
spot  in  a  birch  covert.  Is  not  known  to  occur  in  Finmark  proper, 

but  may  possibly  occur. 

A  few  are  found  wintering  on  the  south  coast;  thus  several 

indivi duals  were  shot  near  Stavanger  in  the  winter  of  1870 — 71. 

Gallinago  media,  Leach. 

Breeds  on  marshy  lands  along  the  whole  coastal  line,  up  to 
the  Russian  frontier. 

k  nest  onTromsøen  contained  4  young  in  down,  just  hatched, 

June  17th  1872.  It  was  found  in  a  birch  covert,  in  a  comparatively 

dry  spot,  located  on  the  top  of  a  grassy  knoll.  Though  scarcely 

dry,  two  of  the  young  had  dropped  the  small  bony  protuberance 

on  the  foremost  part  of  the  upper  mandible;  the  fragments  of  the 
shells  were  still  in  the  nest. 

Young  in  down,  just  hatched,  measured  asfollows:  Total  length 

86  mm,  tarsus  18—20,  middle  toe  18  +  B%  culmen  12—13  mm. 
The  entire  body  a  dark  rusty  red  mixed  with  black,  and  with 

white  tips,  the  outer  half  of  the  down  being  black  tipped 

with  white.  The  white  tips  predominate  on  the  tibiæ  and  hinder 

part  of  the  back.  Wings  and  belly  of  a  rich  chestnut  brown,  in 

some  individuals  a  trille  lighter  than  in  others;  on  the  throat  is  a 

blackish  patch;  a  black  stripe  stretenes  between  the  bill  and  eye. 

Not  infrequently  found  wintering  on  the  south  coast.  Observed 

near  Bergen,  by  Mr.  Friele,  in  the  winter  of  1869,  also  on  the 

coast  of  Jæderen  and  in  the  neighbourhood  of  Stavanger,  in  1870. 

In  Saltdalen,  north  of  the  Polar  Circle,  Mr.  Berbom  observed  in- 

dividuals as  late  as  23rd  December,  in  open  spots  on  the  marshes. 

1   Resa  genom  Sveriges  och  Norriges  Lapmarker,  Vol.  II,  Lund  1822. 

17* 
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G  al  li  nag  o  gal  lin  ul  a,  Lin. 

Was  observed  north  of  the  Polar  Circle,  in  the  autumn  of  1849, 

near  Tromsø,  by  Lilljeborg,  and  in  Varanger,  East  Finmark,  by 
Sommerfelt. 

This  species  occurs  nowhere  in  numbers,  but  is  generally 

met  with  in  single  individuals.  My  friend  Mr.  Brandt  found  it 

even  common  in  Surendal,  Søndre  Trondhjems  Amt,  both  in  1868 

and  1871,  not  a  few  specimens  having  been  killed  by  that  gentle- 

man in  the  autumn  months.  In  the  neighbourhood  of  Bergen 

it  winters  every  year.  Individuals  have  also  been  shot  near  Christi- 

ania, and  elsewhere  on  th  e  south  co  ast,  in  the  months  of  January 

and  February. 

Scolopax  rusticola,  Lin. 

As  a  breeding  species,  the  northern  limit  of  distribution 

would  appear  to  be  a  little  north  of  the  Arctic  Circle,  being  by 

no  means  a  rare  bird  in  Saltdalen.  In  Lofoten  and  Vesteraalen, 

stray  individuals  only  have  been  observed.  It  has  been  also  found 

on  Tromsøen  (69°  40'). 
On  the  sides  of  the  fells,  its  occurrence  is  confined  as  a  rule 

to  the  conifer  belt,  but  individual  pairs  breed  at  a  greater  altitude. 

In  1868,  on  the  Thelemark  fells,  Professor  Rasch  found  young 

birds,  —  which  obviously  must  have  been  hatched  in  that  locality,  — 

upwards  of  3600'  a.  1.  s.  On  the  Fillefjeld  and  the  fells  of  Valders, 
it  was  met  with  in  several  locaties  in  the  summer  of  1871,  and  in 

1878  birds  ot  the  year  were  observed  on  the  fells  of  Gudbrandsdal 

at  the  same  altitude.  Almost  every  summer  of  late  years,  I  have 

observed  individuals  in  Drivdalen,  on  the  Dovre,  above  the  forest 

belt,  on  their  „rodings". 
This  evenin^»  tfight  continues  till  late  in  summer;  individuals 

thus  engaged,  were  observed  as  late  as  24th  July,  at  Hadeland  (1867). 

As  a  curiosity,  it  may  be  mentioned  that  1  saw  two  half-hVdged 

birds  in  the  game  market  of  Christiania,  so  late  as  Aug.  28th,  1871. 

A  few  birds  are  annnallv  found  winterin^  on  the  south  and 

west  coasts,  as  far  north  as  tin»  Polar  Circle,  where  Mr.  Berbom 

met  with  it  near  running  springs  in,  the  beginning  of  January. 
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Limicola  platyrhyncha,  Temm. 

The  occurrence  of  this  spedes  within  the  boundaries  of  Fin- 

mark has  not  been  sufficiently  established,  though  it  very  probably 

ranges  up  to  Alten  and  Syd  Varanger. 

The  extensive  swampy  tracts  near  Fokstuen,  on  the  Dovre, 

are  the  oldest  and  best  known  habitat  of  this  bird  in  Norway. 

It  is  however  a  rather  common  bird  on  all  the  fells  in  the  sou- 

thern  parts  of  the  country.  On  the  Dovre,  I  have  found  it  every 

season  for  some  years  past  resident  on  stretenes  of  exceedingly 

marshy  ground,  with  a  sparse  overgrowth  of  Carices.  Their  numbers 

however  are  anything  but  great.  In  June  1838,  Mr.  Lagesen  „suc- 

ceeded  in  killing"  26  of  these  birds,  and  in  taking  as  many  nests; 
but  this  would  be  hardly  possible  at  the  present  time. 

When  searching  for  food,  they  hurry  hither  and  thither,  with 

nodding  head  and  bill  pointing  obliquely  to  the  ground.  If  flushed, 

they  will  utter  a  few  mellow,  flute-like  tones,  at  intervals  mingled 
with  a  harsher  note.  From  the  stomachs  I  have  tåken  the  remains 

of  insects  only,  Harpalini,  Bembidia  and  divers  larvæ. 

The  size  of  the  female  would  appear  slightly  to  exceed  that  of  the 

male.  The  total  length  of  the  former  was  from  176  to  182mm,  whereas 

the  males  measured  from  172  to  176  mm;  other  parts  in  like  propor- 

tion.   The  left  testis  was  twice  as  large  as  the  right. 

A  nest  found  hereabouts,  on  the  9th  June  1872,  contained  4 

eggs,  which  had  been  sat  upon  for  ab  out  eight  and  forty  hours. 

It  was  lined  with  a  few  straws,  and  located  in  one  of  the  most 

swampy  spots,  the  eggs  being  half  immersed  in  the  cold  water.  The 

eggs  measured  from  32  to  33  by  22  mm ;  on  a  whitish  ground  they 

are  thickly  covered  with  reddish  brown  spots,  which  collect  and 

form  a  zone  at  the  bigger  end.  One  of  the  eggs  was  lighter 

(the  spots  less  numerous)  than  the  rest.  The  old  birds  kept  in 

the  neighbourhood  of  the  nest  and  displayed  considerable  anxiety. 

Incubation-spots  were  found  in  both  sexes. 

The  breeding  time  would  appear  to  be  ab  out  the  middle  of  June, 

fresh  eggs  have,  however,  been  found  as  late  as  the  24th  June,  and 

young  birds  not  fully  nedged  at  the  end  of  July  (by  Mr.  Dann). 
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Cal  i  dr  is  arenaria,  Lin. 

As  in  September  1870. 1  large  tlocks  of  this  species  were  ob- 
servert on  the  flat  shores  of  Jæderen  in  1871,  on  their  autumn 

llight.  On  the  lOtii  of  September,  Mr.  Bali  r  bronght  down  at 

one  shot,  out  of  a  fiock  consisting  of  this  species  and  Tr.  cinchts, 

10  of  the  latter  and  6  of  the  former.  These  individuals,  whichwere 

feeding  on  the  beach  when  the  tide  was  out,  were  all  in  the  normal 
autumn  dress. 

Further  north  than  Tromsø,  near  which  town  birds  of  the  year 

were  observed,  by  Lilljeborg,  in  the  autumn  of  1849,  ithasnotbeen 

shown  to  occur.    The  statement  according  to  which  this  bird  is  said 

to  breed  in  the  interior  of  Norway,  must  be  regarded  as  premature.2 
Trin  ga  can  ut  us,  Lin. 

The  occurrence  in  Norway  of  this  bird  as  a  breeding  species 

has  not  yet  been  sufficiently  established.  Sommerfelt  and  Nordvi 

have  observed  it,  though  rarely,  in  East  Finmark,  and  believe  even 

they  have  found  its  eggs  there.  In  the  autumn,  at  the  beginning 

of  September,  it  makes  its  appearance  along  the  whole  coast. 

Trin  ga  maritim  a,  Briinn. 

Breeds  scattered  in  the  marshes  of  East  and  West  Finmark. 

ThelGtH  June,  near  the  North  Cape,  I  observed  a  brood  protected 

by  the  male  bird;  of  the  female  I  saw  nothing.  The  male  measured 

as  follows:  —  Total  length  209  mm;  wing  126 V2.  tail  59,  tarsus 

21,  middle  toe  20  -|-  5  mm.  The  pectoral  region  dark  cinereous 

grey  bordered  with  whitish,  and  dotted  here  and  there  with  black. 

The  belly  and  under  part  of  the  ramp  are  not  white,  but  dark 

grey,  each  feather  for  the  most  part  being  blackish,  and  broadly 

fringed  with  white.  This  white  margin  is  still  breader  in  individ- 

uals shot  in  Lofoten,  1833,  by  Professor  Esmark,  the  whitish  breasf 

and  belly  being  spotted  with  black  and  white. 

Young  in  doirn,  newly  hatched  (about  4  days  old),  measured 

as  follows:  —  Total  length  85  mm,  culmen  11,  tarsus  20  mm.  Upper 

parts  reddisb  brown  with  black  shadings,  and  tipped  here  and  there 

1    Vide  Nyt  Mi\g.  f  Naturv.  Vol.  18,-]..  208. 
7    .Norges  Funlcu,  p.  164. 
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witfa  white;  on  the  back  is  a  largish  patch  of  brown,  dotted  with  white- 

tipped  plumlets.  and  circled  in  by  a  black  annular  band.  Belly 

white,  wings  same  colour  as  back;  manus  white.  Femora  brown 

mixed  with  black,  the  inner  side  white. 

Region  of  the  eye  whitish,  crossed  by  a  black  longitudinal 

streak  from  the  bill  to  the  eye;  a  somewhat  fainter  stripe  of  the 

same  hue  stretenes  obliquely  from  the  gape. 

Winters  in  countless  thousands  along  the  whole  coastal  line  up  to 

the  North  Cape  and  the  Russian  frontier,  but  in  Finmark  less 

numerously  than  farther  south.  Rare  on  the  innermost  shores  of 

the  great  fjords,  stragglers  only  having  been  met  with  on  the 

Christianiafjord  farther  inland  than  Drøbak.  An  individual  was 

killed  near  that  town  on  the  12th  November  1871.  On  examination 

of  the  stomach  of  this  specimen,  it  was  found  to  contain  young 

of  Litorim  and  Mytilus  edulis,  together  with  seeds  of  a  sea- 
shore  plant;  that  of  individuals  shot  in  the  summer  in  Finmark, 

contained  only  the  remains  of  insects,  in  particular  Otiorhynchus 

blandus,  Schønh. 

Trin  ga  s  ub  ar  q  nat  a,  Giild. 

Occurrence  in  Finmark  as  a  breeding  species  not  yet  authen- 

ticated.    On  its  autumn  passage,  this  bird,  like  the  rest  of  the 

Tringæ,  is  met  with  everywhere  along  the  coast,  as  far  north  as 

Tromsø,  and,  in  certain  localities,  in  considerable  numbers. 

Trin  g  a  ni  i  nut  a,  Leisl. 

Hitherto,  this  species  has  been  known  in  Europe  as  a  bird  of 

passage  only;  it  breeds  however  in  several  localities  in  the  interior 

of  Finmark.  In  July  1872,  I  found  it  common  on  Store  Tamsø,  in 

the  Porsangerfjord,  its  favourite  haunt  being  amongthe  shingle  of 

the  beach,  where  food  is  most  plentifully  found.  In  common  with 

the  other  species  of  the  genus,  this  bird  displays  little  timidity. 

I  failed  to  discover  any  of  its  eggs  or  young;  the  organs  of 

generation  in  the  specimens  examined  wrere,  however,  fully  developed 
in  both  sexes,  and  both  had  large  incubation  spots. 

Male  and  female  in  summer  plumage  have  the  crown  reddish 

brown  with  a  number  of  black  spots,  the  innermost  part  of  the 
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feathers  on  either  side  of  the  shafts  being  as  a  rule  black.  Gorge 

entirely  white.  Cheeks  of  a  light  reddish  brown  with  hardly  a  spot; 

on  the  forehead  the  spots  are  exceeding  sihall,  yet  distinct,  fainter 
on  the  sides  of  the  throat.  A  band  of  reddish  brown  extends 

from  the  gape  to  the  eye.  Dorsal  plumes  black,  deeply  margined 

with  rusty  yellow.  Pectoral  region  a  light  brown  blended  with 

grey,  and  sprinkled  with  a  profusion  of  brown  and  reddish  brown 

spots.  Vent  and  lower  part  of  abdomen  white.  Inner  half  of  quill- 

shafts  dusky  brown,  outer  do.  white.  The  2  black  middlemost  tail- 
feathers  are  banded  at  the  edges  with  reddish  brown. 

The  male  is  somewhat  smaller  than  the  female,  the  individual 

examined  measuring:  —  Total  length  (about)  140  mm;  wing  92.  tail 

37,  tarsus  20,  culmen  15  mm.  The  greyish  brown  of  the  breast  was 

more  circumscribed,  and  the  eyebrows  less  distinct.  The  female 

measured  as  follows:  —  Total  length  154  mm;  wing  97,  tail  40V27 

tarsus  23,  culmen  18  mm.  A  white  superciliary  stripe  extends  along 
the  side  of  the  head. 

This  bird  no  doubt  also  breeds  in  East  Finmark,  Nordvi  hav- 

ing  repeatedly  observed  it  in  Varanger  and  along  the  banks  of 

the  Tana  in  the  summer  months. 1 

From  the  stomachs  I  took  the  remains  of  insects,  exceed- 

ingly  minute;  in  those  of  individuals  shot  near  Christiania  on 

their  autumn  passage,  towards  the  latter  end  of  August  1870,  the 

seeds  of  an  aquatic  plant  were  also  found. 

Trin  ga  cinclus,  Lin.  (alpina  Lin.). 

The  most  widely  distributed  of  the  genus  along  the  coastal 

line  and  on  the  southern  fells,  —  breeding  abundantly  in  some 
localities,  the  Jæderen  marshes,  for  instance.  Gommon  in  Finmark, 

up  to  the  Russian  frontier.  Sometimes  found  wintering  in  large 

numbers  on  the  southern  coast. 

The  nests  are  located  on  marshy  ground,  generallv  at  the  top 

of  a  heathery  knoll,  and  are  composed  exclusively  of  straws. 

1  In  „Norgcs  Fugle"  (Forh.  i  Vid.-Selsk.  1868,  tliis  spceies  is  erroneously 
recordcd  as  having  bccn  found  by  Esmark  ncar  Vadsø.  The  bird  observed 
turned  out  to  be  Tr.  Temminckii. 



265 

Young  in  dotvn,  about  2  days  old  (Tamsø  in  the  Porsanger- 

fjord. July  3rd  1872),  measured  as  follows:  —  Total  length  BSmm, 

larsns  21,  culmen  11  mm.  The  coloration  was  very  similar  to  that 

of  Tr.  maritima  and  Ttmminckii.  The  brown  spot  on  the  back 

was  distinctly  visible.  Crown  of  the  head  a  rich  chestnut,  mixed 

with  black,  and  sprinkled  behind  with  white-tipped  down.  Over 

the  eye  stretenes  a  broad  yellowish  band;  a  short  stripe  passes 

through  the  eye,  and  behind  there  is  a  black  spot  immediately 

beneath  it.  Wing  brown.  The  protnberance  on  the  bill  already 

dropped. 

This  brood  was  guarded  by  the  female  bird  and  not,  as  I  had 

observed  in  Tr.  maritima  and  TemmincMi,  by  the  male. 

This  spedes  varies  considerably  in  size,  and  the  female,  as 

in  most  of  the  Tringæ,  is  larger  than  the  male.  A  pair  shot  in 

Nordland,  on  the  loth  July  1871,  measured:  —  Male,  total  length 

188  mm,  female  204  mm.  The  latter  had  the  dorsal  plumes  widely 

margined  with  reddish  grey.  Some  few  individuals  retain  their 

summer  plumage  till  late  in  autumn,  and  I  have  observed  individ- 

uals with  the  vent  black  as  late  as  the  19th  September. 
The  stomachs  of  the  individuals  shot  in  Nordland  contained 

Coleoptera,  finely  bruised  Litorinæ,  a  number  of  black  seeds,  and 
coarse  sand. 

The  young  immature  individuals  of  the  preceeding  year,  con- 

gregate  in  flocks,  and  frequent  the  sea-shore  and  the  neighbouring 
swamps. 

Tringa  Te  mm  in  c~ki  i ,  Leisl. 
Breeds  on  the  shores  of  West-Finmark,  and  possibly  in  greater 

numbers  than  the  foregoing  spedes;  as  a  breeding  bird,  it  is 

distributed  throughout  the  whole  of  Finmark,  at  least  down  to  Al- 

ten and  Tromsø  (69°  40'). 
With  regard  to  its  habits,  this  bird  differs  in  many  respects 

from  several  of  its  congeners.  When  observed  in  the  neighbour- 

hood  of  its  nest  or  of  its  young,  it  exhibits  considerable  alarm, 

and  will  hover  for  hours  together  round  the  person  who  ap- 

proaches,  uttering  the  while  a  peculiar  trilling  note,  —  fim\  tirrr.  I 
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have  often  seen  it  sweep  along  the  ground  with  pendent  wings,  or 

perch  in  the  top  of  a  willow.  The  femaies  were  never  met  with 

near  the  nest  or  the  veiing  brood;  indeed  it  would  seem  that  the 

males,  partially  at  least,  take  upon  themselves  tlie  duties  of  incu- 

bation.  The  individuals  killed  on  leaving  the  nest,  or  when  guard- 

ing  their  young  (they  were  shot  to  investigate  the  fact),  were  every 

one  of  them  males,  and  had  large  incubation  spots.  From  the 

stomachs  I  took  insects  common  on  the  sea-shore,  larvæ  of 

phylinidæ,  and  fragments  of  quarz. 

The  nests  were  for  the  most  part  found  in  the  grass,  in  a 

comparatively  dry  spot,  and  often  in  the  middle  of  a  cultivated 

held;  but  are  the  young  birds  no  sooner  out  of  the  egg  than  they 

betake  themselves  to  a  wetter  locality.  The  nest  of  this  bird  being 

rarely  built  on  the  top,  or  at  the  side  of  a  knoll,  it  is  a  matter  of 

great  difficulty  to  discover  one.  The  male  will  not  quit  his  post 

till  you  are  within  a  pace  or  two  of  the  nest. 

The  breeding-season  commences  about  the  middle  of  June, 

perhaps  a  day  or  two  later.  Young  in  down  were  observed  on 

Tamsø,  July  3r<i,  and  in  the  course  of  the  next  fortnight,  a  brood 

or  more  every  day;  but  I  found  a  nest  of  eggs  at  Kistrand  as  late 

as  the  7th  July. 

Young  in  down,  just  dry  (12  hours):  —  Total  length'  from 
60  to  62  mm  only,  tarsus  16,  culmen  77a  mm-  Coloration  that  of 

7V.  maritima  and  cmclus,  The  brown  dorsal  patch  not  very  di- 

Btinct,  vent  washed  with  brownish.  In  all  individuals  examined.  a 

black  line  extended  from  the  base  of  the  upper  mandible  to  the  eye; 

traces  of  a  similar  stripe,  stretching  from  the  lower  mandible  down- 

Wards  under  the  eye,  is  sometimes  visible,  but  this.  perhaps,  would 

subsequently  be  found  to  disappear. 

Philo  machus  pugnax,  Lin. 

Breeds  scattered  on  the  plateaus  of  Finmark,  up  to  the  North 

Cape  and  Varangerfjord;  indeed  Finmark  may  be  regarded  as  the 

chief  breeding-ground  of  the  species  in  this  country.  The  ruff  of 

the  males  varies  in  colour,  from  whitish  yellow  almost  to  black. 

Botn  in  1871  and  187  >,  I  found  this  bird  resident  in  the  neigh- 
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bourhood  of  Fokstuen,  on  the  Dovre,  (3100'  a.  1.  s.);  hence  the 

spedes  belongs  to  the  division  of  the  Finmark  avifauna  sta- 

tionary  in  these  southern  latitudes  (62°).  Probably  a  few  pairs 

breed  on  the  Jotun-fells  and  in  the  adjacent  tracts,  individual s 

having  been  shot  there  in  summer;  in  the  lower  parts  of  the 

countrv  it  is  not  known  to  breed  with  certainty. 

Tlie  females,  too,  vary  considerably  both  in  size  and  in  the 

coloration  of  their  summer  plumage.  Of  two  rndividuals  shot  on 

the  Dovre,  June  9th  1872,  the  tarsus  in  one  measured  from  43  to 

44  mm,  and  was  light-brown  in  colour;  in  the  other,  it  was  39  mm, 

and  dark-brown.  The  stomachs  of  these  individuals  contained  Lum- 

tirieij  the  larvæ  of  divers  insects,  and  gravel;  those  of  individuals 

shot  near  Christiania  on  the  autumnal  passage,  1870,  were  filled 

exclusively  with  the  seeds  of  a  sea-shore  plant.  Most  of  the  Wa- 
ders  that  frequent  the  southern  lowlands  on  their  autumn  passage 

would  appear  to  subsist  partly  on  vegetable  food. 

Ph  a  1  a  r  op  u  s  k  yp  erboreus,  Lath. 

Common  in  grassy  spots  in  pools  of  water  throughout  the 

whole  of  West  Finmark,  both  on  the  islands  and  the  mainland, 

and  in  particular  near  the  sea.  It  has  not  been  observed  in  the 

deep  mountain  meres. 

South  of  Finmark,  it  breeds  more  or  less  abundantly,  even  in 

the  extreme  coastal  districts  of  Nordland.  A  small  colony  of  this 

species  is  stationary  on  the  southern  fells  (Dovre,  Langfj eldene, 

62°).    In  the  winter  months,  it  occurs  in  the  southern  fjords. 
This  bird  is  not  at  all  shy;  it  leaves  the  water  with  great 

Facility,  into  whieh  it  again  plunges.  swimming  about  with  nod- 

ding  head.  All  the  males  examined  had  incubation-spots.  In 

the  stomachs  I  found  the  larvæ  of  Phryganea  and  other  aquatic 

insects.    The  total  length  of  the  males  varied  from  172  to  178  mm. 

Half-fledged  young  (Alten  17th  July :  head  and  throat  only 
covered  with  down,  the  dorsal  and  ventral  plumes  having  downy 

tips).  Culmen  19  mm,  tarsus  20  mm.  Throat,  flanks  and  the  trans- 

verse  band  on  the  breast,  brown  blended  with  grey.  The  crown 

of  the  head,  which  in  the  middle  is  plumed,  black,  and  encircled 



268 

with  a  band  of  reddish  yellow,  broadest  on  the  forehead.  Ear- 

coverts  browny  black,  down  on  throat  grey  inclining  to  reddish. 

Dorsal  plumes  and  secondaries  fringed  with  a  deep  rusty  red,  the 

down  attached  being  black  tipped  with  rusty.  On  the  belly,  white 

feathers  protrude  from  between  the  tips  of  thegreyish  down.  Rump 

brown  washed  with  reddish,  feet  yellowy  green.  —  The  stomachs 

contained  Hyphydri  and  other  aquatic  insects. 

Young  in  auhimn  dress  (Varanger  Aug.  1866),  Culmen  22njm? 

tarsus  19  to  21,  tail  45,  wing  103mm.  Crown  of  the  head  and 

nape  brownish  black.  A  band  of  the  same  colour  stretenes  from 

the  ear-coverts  to  a  short  distance  beyond  the  eye,  touching  it  on 

the  under  lid.  Other  parts  of  the  head,  (the  front  and  a  broadish 

well  defined  eyebrow),  the  neck  and  the  gorge,  white.  Sides  of 

neck  and  breast  pale  greyish  brown.  Upper  dorsal  plumes,  scapulars, 

and  secondaries  black,  deeply  margined  with  rusty  yellow.  As  in  the 

old  birds  in  summer  plumage,  the  primaries  are  tipped  with  white, 

whereby  a  transverse  bar  appears  upon  the  closed  wings.  Hinder 

part  of  back  and  rump  black,  the  median  tail-feathers  being  nar- 

rowly  fringed  with  rusty  yellow.    Feet^when  dry,  greyish  green. 

Two  individuals  (shot  by  Professor  Esmark  on  the  shore  of 

the  Christianiafjord,  in  the  month  of  October),  in  the  dress  des- 
cribed  above,  are  preserved  in  the  University  Museum. 

Phalaropus  fulicarius,  Lin. 

Visits  sparingly,  and  without  breeding,  the  shores  of  Scandi- 
navia,  in  the  seasons  of  migration  and  during  the  winter.  In  East 

Finmark,  it  has  been  observed  in  summer  plumage  at  the  end  of 

August,  in  winter  dress  in  October  (Smf.). 

Like  the  foregoing  species,  this  bird  winters  in  the  southern 

fjords.  In  the  month  of  December,  1864,  a  pair  were  shot  among 

the  islands  in  the  bay  of  Christiania,  and  several  other  specimerø 

in  winter  dress,  from  Norway,  are  preserved  in  the  University 
Museum. 

Male  and  fcmale  in  winter  dress  (Christianiafjord,  December 

1864).  Front  and  sides  of  head  white,  occiput  and  nape  down  be- 

tween the  scapulars  black;  on  the  latter  part,  the  black  extends  on 
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both  sides,  a  few  rusty  spots,  which  subsequently  perhaps  become 

obsolete,  being  visible  below.  A  biack  circular  patch  surrounds 

the  eye  and  stretches  down  over  the  orifice  of  the  ear.  The  entire 

back  and  the  long  feathers  of  the  scapulars  ashy-blue,  and  almost 
unspotted;  each  feather  has  narrow  whitish  edges  with  here  and 

there  a  black  feather  interspersed.  Quills  black  with  whitish 

shafts,  the  edges  of  the  coverts  being  whitish  or  greyish-yellow. 
The  innerraost  coverts  of  the  secondaries  are  broadly  margined 

with  white,  whereby  a  white  transverse  band  of  considerable  breadth 

appears  upon  the  closed  wings.  The  posterior  portion  of  the  back 

and  rump  browny  black,  the  feathers  having  faint  rusty  edges;  the 

rectrices,  too,  are  browny  black  with  greyish  edges.  Under  plumage 

white  with  a  faint  reddish  tinge,  in  particular  on  the  fore  part  of 

the  neck.  Sides  of  the  breast  light  bluish-grey,  blending  with  the 

colour  of  the  back.  Feet  (in  a  dry  state)  greenish-grey,  with  lobes 
of  the  same  colour. 

Adult  in  autumn  plumage  (Chris ti aniafj ord,  October  1855). 

Crown  of  the  head  entirely  black,  with  a  few  spots  of  rusty 

yellow.  The  black  patch  on  the  neck  extends  over  the  entire  scap- 

ulary  region  and  is  closely  speckled  with  yellowish-brown  dots. 

Head  as  in  winter  dress;  the  ashy  blue  of  the  back  sprinkled  with 

a  number  of  black  feathers.  Under  plumage  and  other  parts  as 
in  winter  dress. 

Totanus  glottis,  Lin. 

Breeds  scattered  in  most  of  the  districts  of  Finmark  and  on 

the  fells  of  the  south.  At  Bosekop,  in  Alten  (70°),  in  1872,  the 
young  birds  were  half  grown  by  the  14th  July,  the  scapulars  and 

sides  of  the  breast  being  covered  with  feathers.  (Tarsus  39  mm, 

culmen  23,  middle  toe  31  +  5  mm).  Readily  distinguished  from  the 

other  species  of  Totanus  by  the  upward  direction  of  the  lower 

mandible,  a  peculiarity  perceptible  even  in  young  just  liatched. 

The  dress  at  a  somewhat  later  stage  exhibits  no  material  differ- 

ence  from  that  of  the  young  on  emerging  from  the  shell. 1 

1  Dress  of  young  in  down  described  in  „Nyt  Mag.  f.  Naturv."  Vol.  18,  p.  205. 
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In  the  neighbourhood  of  the  nest  or  of  the  young  brooel,  the 

parents  display  the  greatest  alarm.  This  species  is  a  much  wilder 

bird  than  T.  calidris,  in  company  with  which  it  often  breeds,  and 

it  frequently  perches  in  the  top  of  the  loftiest  trees. 

In  migration-time,  large  flocks  frequent  the  inland  extremity 

of  the  Chris tianiafjord;  here  they  roam  about  among  the  shallows 

and  collect  crustacéans,  (the  different  species  of  Rippolyte  and 

Palæmon,  and  other  shrimps),  swimming  about  from  place  to  place, 

and  in  fine  weather  diving  and  sporting  like  young  ducklings.  In 

the  dark  nights  of  autumn  their  peculiar  cry  is  often  heard  as 

they  wing  their  southward  passage. 

Totanns  fuscus,  Briss. 

Occurred  sparingly  at  Bosekop,  in  Alten,  July  15th  1872.  In 

East  Finmark,  is  common  even  in  some  localities,  and  breeds  as 

far  north  as  Vadsø.  A  young  male,  shot  by  Professor  Esmark,  near 

that  town,  July  30th  1866,  measured  as  follows;  —  Tarsus  55  «a, 

culmen  55,  middle  toe  33  -(-4,  wing  160,  tail  68  mm.  Throat  white, 

the  entire  neck,  belly,  and  abdomen  thichly  dotted  with  white  and 

greyish  brown,  each  feather  being  crossed  by  alternate  bars  of 

white  and  greyish  brown. 

To  t  anus  calidris,  Lin. 

Common  everywhere  on  the  coast,  this  species  and  Haematop us 

being  the  most  abundant  of  the  Grallæ. 

A  nest  found  on  Tromsøen,  June  17th,  contained  4  eggs.  which 

lim  I  been  sat  upon  for  about  5  days.  In  Alten  the  young  birds 

where  half  fledged  15th  July;  their  stomachs  contained  Lumbrici, 

insects,  and  Araneidæ.  In  the  breeding-season.  tiocks  of  this 

species,  consisting  of  individuals  that  do  not  pair  (immature)  are 
mel  with  in  most  localities.  These  flocks  will  roani  from  shore 

to  shore,  performing  sometimes  a  long  series  of  evolutions  before 

they  pitch. 

Totanns  (/lar cola,  Lin. 

In  West  Finmark,  common  in  Alten,  and  also  throughout  Kast 

Finmark,  up  to  the  Russian  frontier.    It  is  not  so  wild  as  the  other 

species  of  the  genus,  and  will  frequently  perch  in  the  tops  of  trees. 
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The  individuals  shot  were  all  distinguished  by  a  peculiar  musky 

smell,  which  would  seem  to  originate  in  the  glands  about  the  anus, 

whence  it  is  diffused  over  the  whole  body. 

Actitis  hypoleticos,  Lin. 

Occurs  in  Nordland  and  Finmark  less  abundantly  than  south 

of  the  Polar  Circle,  and  no  doubt  always  in  the  neighbourhood  of 

fresh  water.  In  the  valley  of  the  Maalselv  and  in  Alten,  however, 

they  were  more  numerous  in  some  localities,  and  I  found  the  species 

at  Kistrand  (70°  25'),  on  the  Porsangerfjord,  in  July  1872. 
Limosa  lapponica,  Lin. 

On  Tamsø  and  at  Kistrand,  both  in  Porsanger,  flocks  of  this 

species  were  repeatedly  observed  in  the  month  of  July  1872,  the 

shores  of  the  fjord  being  tiieir  favourite  haunt.  They  would  keep 

on  the  wing  for  hours  together,  but  never  approached  within 

gunshot.  These  must  have  been  immature  individuals,  probably 

last  year's  birds.  A  female  procured  by  Professor  Esmark,  in  Var- 
ranger,  July  20ti»  1866,  measured  as  follows:  —  Culmen  85  mm,  wing 

201,  tail  73,  middle  toe  28  +  7,  tarsus  57  mm. 

Limosa  aegocephala,  Lin. 

Observed  only  by  Sommerfelt  junior,  in  East  Finmark,  in  the 

fall  of  the  year  (Of?.  Kgl.  Vet.  Akad.  Forh.  1861,  p.  83). 

Numenius  arcuata,  Lin. 

This  species  is  exceedingly  numerous  in  the  coastal  region  of 

Trondhjem  Stift,  and  throughout  Nordland.  North  of  the  Polar 

Circle  it  is  not  common;  it  is,  however,  found  breeding  up  to  the 

Russian  frontier.  In  Alten,  and  on  Tamsø  in  the  Porsangerfjord, 

I  found  it  in  July  1872;  young  in  down  (about  6  days  old)  were 

procured  from  the  latter  locality  3rd  July. 

As  with  Limosa  lapponica, 1  birds  of  the  year  of  this  species 
do  not  attain  their  full  size  till  late  in  autumn.  On  the  21st  August, 

1872,  I  procured  an  individual  from  Øieren,  near  Christiania,  in 

which  the  culmen  measured  only  94  mm,  whereas  the  culmen  in 

an  old  female,  shot  in  Nordland,  July  15th  1871,  was  12372  mm- 

1  Vide  Nyt  Mag.  f.  Naturv.  Vol.  18,  p.  207. 
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A  number  of  indivi duals  are  found  wintering  on  the  western 

coast  of  Norway.  Large  flocks  were  met  with  on  the  outermost 

holms  on  the  coast  of  Romsdal  during  the  winter  1872 — 73  (recorded 

by  Mr.  Kaurin).  Individuals  have  been  also  found  in  winter  at 

Jæderen,  by  Mr.  Bahr. 

Numenius  phoeopus,  Lin. 

Met  with  everywhere  on  the  coast  and  islands  of  Finmark,  and 

in  greater  numbers  than  the  foregoing  species.  Varies  considerably 

in  size.  A  male,  shotin  July  out  of  a  flock  of  immature  individuals, 

measured:  —  Total  length  423  mm;  wing  243,  tail  98,  tarsus  59, 

middle-toe  33  V2  +  672  mnS  whereas  the  total  length  of  an  old  female 

shot  onTamsø,  was  468  mm;  wing  265,  tail  105,  tarsus  70,  middle- 

toe  36  +  ?mm. 

The  stomachs  contained  insects,  Liiorinæ,  (dismembered  anct 

entire),  and  numerous  small  crustacéans,  which  they  pick  up  on  the 

beach  after  receding  tide.  In  rainy  weather  I  frequently  observed 

themon  ploughed  land  and  in  corn-fields  (searching  for  Lumbricit). 

The  nest  is  simply  a  depression  on  the  top  of  a  knoll,  and  is 

sometimes  located  in  a  comparatively  dry  spot  among  the  marslies. 

It  is  generally  lined  with  a  few  straws,  or  the  leaves  of  Bubus  cha- 

mæmorus.  In  the  neighbourhood  of  Namsos  (1871),  the  yourig  birds 

had  left  the  nest  by  the  19th  June,  and  near  Tromsø  by  the  17th  (1872). 

Ibis  falcinellus ,  Lin. 

An  individual  shot  near  Bodø  (6472°),  in  Nordland,  1835,  was 
transmitted  to  the  University  Museum  by  Dr.  Nissen. 

Ciconia  alba,  Briss. 

In  the  south  of  Norwav,  this  species  is  annually  met  with  either 

singly  or  in  small  detachments,  consisting  of  as  many  as  30  individuals. 

On  the  24th  April  1871,  an  individual  was  observed  flying  about  in 

all  directions  the  whole  day  long  over  a  frozen  lake,  at  Odalen, 

near  Kongsvinger.  In  1872,  five  individuals  were  observed  at  Krog- 
stad, in  Smaalehnene,  on  the  21st  of  May.  It  has  been  found  as 

far  north  as  Bergen. 

Ar dea  einer ea,  Lin. 

Not  yet  observed  north  of  Lofoten  (68°).    It  occurs  most 
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abundantly  on  the  sea-coast,  from  the  Trondhjemsfjord  to  Stavan- 

ger. A  few  are  found  wintering  as  far  north  as  the  Trond- 

hjemsfjord. 

A  pair  were  hatched  in  the  summer  of  1872  at  Sjodalen,  on 

the  Gudbrandsdal  fells,  2—3000  feet  above  the  sea-level,  and 

distant  about  30  Norwegian  miles  from  the  West  Coast  (recorded 

by  Mr.  Barth). 

Rall  us  aquaticus,  Lin. 

An  indi  vidual  belonging  to  this  species,  which  till  then  had  not 

been  met  with  north  of  the  Trondhjemsfjord,  was  caught  alive  on 

the  shore  of  the  Ranenfjord  (66°  10'),  in  Nordland,  by  Heltzen,  who 
has  described  it  in  his  MS.  for  1842. 

Some  years  the  species  occurs  not  infrequently  along  the  South- 
west coast.  Near  Bergen,  for  instance,  it  was  abundant  even  in 

1869,  and  several  individuals  were  shot  in  the  course  of  the  winter. 

Indeed,  this  bird  is  observed  as  often  in  winter  as  in  summer, 

which  arises  from  its  shy  habits. 

Ortygometra  crex,  Lin. 

In  1871  I  observed  this  species  in  considerable  numbers  on 

the  borders  of  Helgeland;  it  is  however  found  up  to  the  Polar  Circle,  in 

Saltdalen  for  instance,  though  it  does  not  occur  annually  (recorded 

by  Mr.  Berbom).  Docent  Holmgren,  who  met  with  it  near  Tromsø 

(69°  40')  in  the  summer  of  1868, 1  is  the  only  person  known  to 
have  observed  the  species  north  of  Lofoten;  the  inhabitants  them- 
selves  know  nothing  of  the  bird. 

In  1870,  as  late  as  the  beginning  of  September,  a  nest  of 

12  eggs  was  found  on  Jæderen,  near  Stavanger  (Friele). 

On  the  fell-sides,  this  species  is  not  found  breeding  even  in 

the  sub-alpine  region ;  but  in  the  autumn  •  months,  single  pairs 
appear  to  undertake  peregrinations  to  some  of  the  loftiest  fells. 

Last  summer  (1872),  for  instance,  this  bird  was  shot  in  the  wil- 

low-belt  on  the  fells  of  Gudbrandsdalen  and  Østerdalen  (3—4000 

feet  above  the  level  of  the  sea). 

1  Vide  „Handbok  i  Zoologie,"  II.  p.  894. 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1872.  18 
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Gall  in  ul  a  chloropus,  Lin. 

.  Breeds  annually  in  certain  localities  on  the  coast  as  far  north 

as  the  Trondhjemsfjord,  most  frequently  found  in  the  vallies  of 

Søndre  Trondhjems  Amt  and  round  Stavanger. 

In  the  latter  locality,  it  breeds  every  year  in  the  immediate 

neighbourhood  of  the  town,  on  the  Bredevand,  the  banks  of  which 

are  overgrown  with  reeds  and  bullrushes.  Eggs  tåken  from  nests 

found  here  are  preserved  in  several  private  collections.  On  the 

4th  June  1872,  the  spot  was  carefully  examined  by  my  friend  Mr. 

Landmark,  who  discovered  2  nests,  one  of  which  had  been  newly 

built,  but  did  not  contain  eggs.  Both  were  fasten ded  between 

the  long  stems  of  Iris  and  Equisetum;  the  new  one  was  composed 

of  the  green  stems  and  leaves  of  the  said  plants,  the  adjacent  reeds 

having  been  snapped  at  a  convenient  distance  and  interwoven  with 

the  sides  of  the  nest.  Two  or  three  individuals  were  observed, 

flitting  along  the  banks  or  perched  on  the  leaves  of  Nymphæa, 

now  and  again  uttering  a  peculiar  cry.  A  few  days  after  this  nest 
was  found  to  have  been  tåken. 

Fulica  atra,  Lin. 

This  species  is  found  singly  in  almost  all  parts  of  the  country, 

and  breeds  in  certain  localities,  in  the  lower  tracts  bordering 

on  the  Christianiafjord  for  instance,  where  it  is  observed  every 

year.  On  several  occasions  individuals  have  been  observed  in 

the  middle  of  the  winter;  an  example  (swimming  in  the  Trond- 

hjemsfjord) was  killed  early  in  January  1871. 

One  or  two  individuals  were  once  observed  in  Finmark,  near 

Vardø  (70°  20'),  in  the  autuinn  of  1857  (Smf.  Nordvi). 

C.   Natatores,  III.  Sundv. 

S.   Lamellirostres,  Cuv. 

Cy  f/  n  n  s  m  u  sicus,  Bechst. 

Ri  occurrcnce  as  a  breoding  species  south  of  the  Polar  Circle 

not  authenticated,  though  it  ranges  down  to  the  latitude  (>7°,  oecur- 
ring,  for  instance,  in  summer  at  Halvatn,  in  Saltdalen  (recorded  by 

Mr,  Berbom).    In  West  Finmark,  where  it  breeds  at  Karasjok  and 
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along  the  shores  of  the  Pasvigelv,  and  in  other  places,  it  is  often 

observed  on  the  coast  in  winter-time.  Some  winters  it  is  seen  in 

Lofoten  in  large  flocks. 1 

Cygnus  ol  or,  Gmel. 

Two  young  birds  of  this  species,  neither  of  which  had  fully 

attained  the  adult  plumage,  were  killed  in  the  south  of  the 

country,  both.  in  winter.  One  was  shot  on  the  ice,  at  the  inland 

extremity  of  the  Christianiafjord,  on  the  31st  December  1869,  and 

is  now  preserved  in  the  University  Museum;2  the  other  was  kil- 
led near  Tvedestrand,  in  December  1870,  and  transmittert  to  the 

Museum  by  Mr.  Aall,  proprietor  of  the  Næs  Ironworks. 

This  species  has  not  before  been  included  in  the  fauna  of 

Norway. 

Anser  cinereus,  Mey. 

This  species  is  more  widely  distributed  in  Norway,  by  several 

parallels  of  latitude,  than  any  one  of  its  congeners.  It  begins  to 

breed  as  far  south  as  Stavanger.  Exceedingly  abundant  on  the 

islands  off  the  coast  of  Trondhjems  Stift,  —  Hitteren,  Frøjen,  Smø- 

len, 3  and  common  in  the  coastal  region  of  Nordre  Trondhjems  Amt, 
particularly  on  the  islands  of  Vigten  and  Gjeslinger.  Along  the 

shores  of  Nordland  found  in  all  favourable  localities,  also  in  Lo- 

foten and  Vesteraalen.  It  breeds  regularly  in  the  neighbourhood 

of  Tromsø  and  on  the  islands  adjacent,  specimens  procured  from 
thence  are  to  be  seen  in  the  local  Museum. 

In  West  Finmark,  I  observed  it  everywhere  in  the  summer  of 

1872,  up  to  the  North  Cape,  one  of  its  haunts  being  the  Stappen 

„Fuglevær"  in  the  extreme  north  of  the  country.  Along  the  Pors- 
angerfjord it  was  common  in  most  shore-localities,  being  partic- 

ularly numerous  on  Store  Tamsø,  where  the  abundance  of  its  eggs 

1  A  species  of  Cygnus  must  also  breed  in  Spitsbergen,  for  in  1870  Mr.  Pedersen 
of  Tromsø  found  a  newly  laid  egg  in  a  nest  of  Somateria  mollissima,  near  Prince 
Charles'  Poreland. 

2  Recorded  under  the  name  of  Cygnus  musicus  jun.  in  „Nyt  Mag.  f.  Naturv."  Vol. 
18,  p.  210. 

3  Nyt  Mag.  f.  Naturv.  Vol.  18,  p.  2ll. 

18* 
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materially  increases  the  value  of  the  Fuglevær  on  that  remark- 

able island.  In  East  Finmark,  it  has  hitherto  been  observed  in 

spring  only,  but  there,  too,  it  is  no  doubt  to  be  met  with  breeding. 

In  most  places  on  the  coast  these  birds  and  its  congeners 

are  regarded  in  anything  but  a  favourable  light  by  the  inhabitants, 

owing  to  the  damage  they  are  said  to  occasion  to  the  sprout- 

ing  corn.  On  Tamsø,  an  island  where  tillage  is  unknown,  and 

which  is  strictly  preserved,  A.  einerens  has  well-nigh  assumed  the 

character  of  a  domestic  bird,  feeding  boldly  in  the  immediate 

neighbourhood  of  the  only  house  on  the  island.  The  stomach  of 

a  male  shot  here  on  the  3<d  July  (total  length  815  mm)  contained 

grass  only;  later  in  the  season  they  are  said  to  be  very  destructive 

to  the  cloud-berries,  with  which  this  island  abounds. 

About  150  eggs  are  annually  collected  on  the  island,  a  few 

however  belonging  to  another  species  somewhat  smaller,  which  un- 

fortunately  I  not  did  observe. 

About  the  14th  April,  sometimes  at  the  end  of  March  (1871),  the 

geese  begin  to  arrive,  and  towards  the  latter  end  of  the  month 

the  first  of  the  eggs  may  be  found.  Farther  south  they  breed 

perhaps  a  trifle  earlier;  in  1871  and  1872,  I  discovered  young 

in  down  as  early  as  13th  June,  off  the  coast  of  Nordland;  on  Tamsø 
such  were  not  observed  before  the  end  of  the  month. 

Young  in  down,  about  4  days  old  (Tamsø  2ti»  July):  Back 

yellowyish  green,  crown  of  the  head  greyish  green,  vent  pale  citron, 

feet  grey  blended  with  green.  Neck  pale  yellowish  grey;  cheeks 
same  as  vent.    Nail  whitish. 

Sometimes  the  female  will  remove  her  eggs  if  discovered,  to 

some  other  spot.  So  soon  as  the  young  birds  are  hatched,  the 

female  starts  of  with  her  brood,  the  male  koeping  ncar  to  warn 

his  mate  of  impending  danger.  If  you  attempt  to  approach,  the 

whole  family  will  scud  off  into  the  water,  the  young  ones  ducking 

and  (living  with  great  dexterity. 

Anser  segctum,  (Jmel. 

In  Finmark,  this  species  would  appear  to  breed  loss  aiunxlantly 

than  the  foregoing,  and  probably  in  the  interior  only.    Its  range, 
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however,  cannot  yet  be  defined  with  accuracy.  Both  this  species 

and  the  form  A.  arvensis  are  recorded  by  Sommerfelt  and  Nordvi 

as  breeding  abundantly  in  East  Finmark.  Barth  has  observed  it 

breeding  in  West  Finmark,  at  Karasjok,  where  he  came  across  a 

whole  brood  July  28th  1857,  four  of  which,  of  the  size  of  a  teal, 

were  bagged.   The  young  birds  were  splendid  divers. 

On  Store  Tamsø,  in  the  Porsangerfjord,  there  is  a  congenerous 

species  somewhat  less  in  size  than  A.  einer  ms ;  but  whether  it 

is  identical  with  this  bird,  or  is  possibly  erythropus,  is  at  present 

unknown. 

Anser  brachyrhynchus,  Baillon. 

At  the  present  time  it  is  not  proved  to  a  certainty  that  this 

species  breeds  in  Norway.  The  individuals  observed  by  Nordvi 

in  East  Finmark,  in  June  1867, 1  one  of  which  was  killed,  are 

supposed  by  Professor  Malmgren,2  and  with  good  reason,  to 
have  been  retarded  on  their  annual  passage  to  Spitsbergen  or  No- 

vaja Zemlia.  None  of  these  individuals  were  preserved.  Exclusive 

of  the  individual  shot  near  Christiania  in  the  autumn  of  1865, 3 
two  individuals  only  have  been  examined  of  late  years;  both  were 

killed  in  the  neighbourhood  of  Trondhjem,  in  1871,  on  the  autumn 

passage. 

Young  bird  in  autumn  dress  (Christiania  September  20th  1865). 

Bill  measured  from  nostrils,  16  mm,  culmen  38,  distance  from 

upper  mandible  to  frontal  angle  20,  middle  toe  with  claw  60  -f  9, 

wing  413,  longest  feather  in  tail  106  mm.  r 

Head  brownish  grey;  neck  same  colour,  becoming  gradually 

paler  towards  the  breast,  and  is  not  furrowed;  nail  of  the  bill 

black.  Dorsal  plumes  dark  greyish  brown  with  a  tinge  of  blue, 

and  faintly  edged  with  greyish.  Belly  light  greyish  brown  without 

the  pale  edges;  each  feather,  however,  being  a  trille  darker  in 

the  centre,  a  series  of  faint  longitudinal  spots  appear  upon  the 

1  „Norges  Fugle"  (Forh.  i  Vid.  Selsk.  1863,  p.  175). 
2  Anteckn.  om  Finl.  och  Skand.  halfons  Anseridæ  (Notiser  ur  Sallsk.  pro  F.  & 

Fl.  Fenn.  FGrh.,  X,  1869,  p.  392,  in  the  note  appended). 

3  Forh.  Vid.  Selsk.  1871,  p.  58. 
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surface.  Flanks  dark  greyish  brown  with  hardly  a  trace  of  paler 

edges.    Feathers  of  tibiæ  greyish  brown.    Vent  behind  white. 

Adult  in  autnmn  dress  (Strinden  near  Trondhjem  October 

1871).  Bill  from  nostrils  23  mm,  culmen  44,  distance  from  upper 

mandible  to  frontal  angle  19,  tarsus  57,  middle  toe  with  claw 

58  +  11,  wing  414  mm. 
Thus  there  is  little  or  no  difference  in  the  dimensions,  with 

the  exception  of  the  bill,  which  in  this  adult  is  a  trine  longer. 

The  dress  is  distinguished  by  the  number  of  light  edgings,  parti- 

cularly  conspicuous  on  the  back,  belly,  and  flanks.  The  head  is 

bordered  by  a  faint  white  line  running  through  the  four  angles  of 

the  bill.    Neck  longitudinally  furrowed. 

Anser  albifrons,  Bechst. 

In  his  highly  valuable  j)aper  on  the  Scandinavian  Anseridæ, 1 
Prof.  Malmgren  maintains,  that  all  statements,  intending  to  vindi- 

cate  the  above  mentioned  species  as  breeding  in  Scandinavia,  must 

be  referred  to  the  folio  wing,  the  true  A.  albifrons  occurring  but 

sparingly  during  migration  time. 

Even  in  the  earliest  works  on  the  avifauna  of  Finmark,  a 

white-fronted  goose  under  the  above  name  is  recorded  as  breed- 

ing in  the  inner  parts  of  that  district.  It  is,  however,  doubt- 

less,  that  these  statements  —  the  greater  part,  at  least  — 

relates  to  A.  erythropu^  and  it  is  not  yet  stated  with  certainty, 

that  A.  albifrons  is  found  in  the  summer  or  during  the  breeding 

season  in  these  districts.  In  Varanger,  Mr.  Nordvi  has  found  and 

prepared  individuals  as  late  as  June  (recorded  in  letter-  . 

It  not  rarely  occurs  in  flocks  or  singly  along  the  coaSt  in  the 

south  of  the  country  during  migration  time  or  in  winter. 

Anser  crythropus,  Lin. 

The  distribution  of  this  spedes  in  Finmark  is  confined  chieflyto 

the  interior,  as  it  breeds  but  exceptionally  on  the  sea-coast.  Nordvi 

has  frequently  obtained  the  small  sized  eggs  of  an  Anser  from 

Tamsø,  in  the  Porsangerfjord,  and  believes  thein  to  be  those  of 

this  species.    At  Karasjok,  in  West  Finmark,  it  is  very  abundant, 

1  Salsk.  pro  F.  et  Fl.  Fenn.  Forh.  1869,  p.  393. 



279 

being  killed  by  the  Finns  in  large  numbers  when  they  have  moulted 

their  beam-feathers.  This  spedes  is  said  to  be  the  first  to  arrive 
in  the  spring. 

The  line  of  passage  would  appear  to  be  easterly,  stray 

individuals  only  having  been  observed  south  of  the  Polar  Circle 

in  the  migratory  period. 

Branta  leucopsis,  Bechst. 

On  the  3rd  July  1872,  I  observed  an  individual  on  Store  Tamsø, 

in  the  Porsangerfjord,  swimming  about  in  company  with  a  number  of 

Somateria  mollissima  close  to  the  shore  of  the  island;  but  it  took 

wing  before  I  could  get  within  gunshot.  A  day  or  two  after  an 

individual  of  the  same  species,  which  had  just  moulted  the  beam- 

feathers,  was  caught  alive  on  the  island.  This  specimen  I  took 

.  with  me  to  Christiania,  but  it  died  soon  after,  and  is  now  pre- 

servecl  in  the  University  Museum.  It  was  a  male:  total  length 

694  mm;  tail  130,  tarsus  65,  middle  toe  56  -f-  11,  culmen  40,  from 

nasal  openings  19  mm.   Normal  summer  dress. 
Whether  this  individual  and  the  one  I  saw  was  the  same 

bird,  I  cannot  pretend  to  say.  Indeed  there  is  still  no  proof  of 

the  species  having  ever  bred  in  Finmark,  where,  as  far  as  I  know, 

one  or  two  individuals  only  had  hitherto  been  observed;  but,  on 

the  other  hand,  it  is  very  seldom  that  a  goose  from  that  part  of 

the  country,  even  one  of  the  commonest  species,  is  submitted 

to  a  careful  examination.  The  o"ccurrence  of  this  species,  almost 
sporadical  as  it  is  in  the  artic  regions  of  Greenland,  Iceland,  Spits- 

bergen, and  Novaja  Zemlia,  render  it  not  improbable  that  single 

pairs,  retarded  perhaps  at  first  on  their  passage,  remain  behind 

and  breed  on  the  outermost  islands  lying  off  the  northern  coast 

of  the  continent.  And  this  opinion  derives  additional  support  from 

the  following  observation. 

In  1870  I  procured  from  Borgevær  —  a  well  known  „ Fugle- 

vær" and  „Fiskevær",  facing  the  Arctic  Ocean,  on  one  of  the  most 

northern  of  the  Lofoten  Islands  (68°  15'),  —  through  the  kind- 

ness  of  Mr.  Irgens,  the  proprietor,  two  eggs  —  tåken  that  summer  — 
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of  a  species  of  goose,  smaller  in  size  than  any  of  the  genus  that 

I  hacl  previously  examined.  In  botn,  the  length  was  67  mm,  the 

breadth  being  45  and  46  V2  m,n  respectively.  The  shape  was  cylindri- 

cal,  much  rounded  at  the  ends,  shell  hard  with  large  pores,  colour 

shining  white,  with  an  almost  imperceptible  tinge  of  yellowish.  The 

size  of  these  eggs  —  they  were  scarcely  bigger  than  the  normal 

eggs  of  Mergus  serrator  —  induced  me  to  record  them  as  those 

of  A.  erythropus, 1  albeit  the  Borgevær  preserve,  owing  to  its- 
westerly  position  and  diverse  local  reasons,  apparently  did  not 

fulfil  the  conditions  of  the  occurrence  of  this  species  in  the  Scan- 

dinavian peninsula. 

Since  then,  several  important  circumstances  have  led  me  to 

doubt  the  correctness  of  this  assumption;  presuming  that  any 

particulars  connected  with  the  distribution  of  the  Anser  species 

in  this  country  will  prove  of  interest,  I  have  recorded  the  case,  • 

though  as  yet  unexplained. 

-  Mr.  Irgens  has  kindly  supplied  me  with  the  following  data 

bearing  on  this  question:  — 
„A  pair  of  geese,  with  white  cheeks,  but  having  the  rest  of 

the  plumage  and  the  feet  dark,  arrive  regularly  every  season  at 

Borgevær,  about  Ist  May,  a  fortnight  later  than  the  common  grey- 

goose.2  This  strange  bird,  which  is  also  to  be  distinguished  by  its 

cry,  we  call  by  the  name  of  „Fjeldskarv"  —  it  has  a  slight  resem- 

blance  to  a  Skarv 3  —  or  „Finmark-goose".  It  is  exceedingly  shy 
in  its  habits  and  difficult  to  approach.  This  year  (1872)  it  had 

deposited  its  first  egg  (which  was  tåken)  by  the  9th  May,  where- 
upon  it  moved  off  to  a  neighbouring  islet.  It  builds  a  nest  composed 

of  moss  and  straws,  sometimes  on  the  narrow  ledges  of  the  rocks, 

and  sometimes  in  a  sheltered  locality,  under  stones  or  isolated  rocky 

masses.  The  full  complement  of  eggs  is  5.  This  is  the  only  pair 

that  breeds  at  Borgevær,  and  they  have  been  regular  visitants  for 

some  years  past,  though  never  allowed  to  hatch  their  first  brood." 

1  Vid.  Sclsk.  Forh.  1871,  p.  59. 
2  A.  cinereus,  Meyer. 
3  Cormorant. 
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At  the  present  moment  it  is  hardly  possible  to  tell  whether 

the  observations  here  reported  actually  refer  to  this  species  or 

to  A.  erythropus,  with  which  it  has  possibly  been  confounded,  but 

I  hope,  with  the  assistance  of  Mr.  Irgens,  ere  long  to  settle  the 

question. 

As  to  the  occurrence  of  this  species  in  the  south  of  the  country, 

stray  individuals  only  have  been  observed. 

An  individual  shot  in  Helgeland  has  been  described  by  Heltzen, 

in  his  MS.  for  1842,  under  the  name  of  Finmark  goose,  the  species 

being  there  stated  to  appear  in  migration-time  on  the  shores  of 
Nordland,  where,  perhaps,  its  occurrence  at  that  season  is  more 

frequent  than  is  generally  imagined.  In  the  southern  parts  of 

the  country  most  of  the  specimens  procured  were  shot  on  the 

vernal  passage;  an  individual  was  killed  near  Christiansand  in  1867, 

and  another  near  Egersund  in  May  1870;  the  latter  is  preserved 

in  the  University  Museum. 

Branta  bernicla,  Lin. 

Occurs  everywhere  along  the  Finmark  coast  in  migration-time. 

On  17th  June  1872,  I  examined,  at  Tromsø,  an  individual  that 

had  just  been  shot.  It  was  a  male  bird  with  large  and  swelling 

testes;  in  the  stomach  I  found  grass  and  gravel  only.  This  bird 

had  very  probably  been  delayed  on  its  passage  to  Spitsbergen, 

though  single  individuals,  which  there  is  no  reason  to  suppose  can 

have  bred,  have  been  known  to  pass  the  entire  summer  on  the 

Norwegian  coast.  In  July  1868,  an  example  was  killed  near 

Egersund  (west  of  the  Naze),  and  subsequently  transmitted  to 

the  University  Museum.  This  specimen  is  unusally  small  in  size, 

and  the  bird  may,  perhaps,  from  sickness,  have  been  compelled  to 

remain  behind.  Wing  305  mm;  length  from  nostrils  17%,  tail  84, 

culmen  32.  tarsus  51,  middle  to  43  +  6  mm.  This  is  an  old  bird; 

head  and  breast  much  mixed  with  brown. 

Every  year  this  species  is  found  wintering  on  the  south-western 

coast,  as  a  rule  singly,  or  at  least  in  small  numbers.  Inthewinter 

of  1870,  according  to  Mr.  Bahr,  vast  flocks  were  observed  on  Jæ- 

deren  and  the  shores  of  the  Bukkefjord,  near  Stavanger.  The 
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birds  being  anything  but  shy,  considerable  numbers  were  killed 

by  the  inhabitants.    At  the  expiration  of  March  they  had  all  left. 

Tadorna  vulpanser,  Flem. 

Found  breeding  as  far  north  as  the  Skjærgaard  between 

Tromsø  and  Hammerfest,  its  northern  range  being  about  70°.  A 
young  male,  shot  at  Lyngen  in  May  1872,  is  preserved  in  the 

Tromsø  Museum.  Occurs  sporadically  in  Finmark  up  to  the  Rus- 

sian  frontier,  and  has  been  frequently  observed  in  the  Varanger- 

fjord. ' 

Breeds  most  abundantly  in  the  coastal  region  south  of  the    1 1 

Trondhjemsfjord.     On  Jæderen,  a  locality  in  which  it  occurs  in 

great  numbers,  it  has  sometimes  been  found  nesting  in  stone  1 

fences,  at  a  distance  of  several  miles  from  the  sea-shore.  On 

the  6th  June  1872,  Mr.  Landmark  discovered  a  nest  here,  built 

beneath  the  flooring  of  a  barn;  several  of  the  eggs  were  tåken 

successively,  and  the  female  continued  laying  till  the  number  had  i 

reached  19.    Mr.  Irgens,  however,  tells  me  that  at  Borgevær  he  i 

has  often  tåken  as  many  as  20  eggs  from  one  nest,  and  once  28,  i 

all  laid  by  the  same  bird. 

In  the  stomachs  of  males,  shot  on  Jæderen,  I  found:  —  in 

one  almost  exclusively  the  fragments  of  plants  (stems  of  Gramineæ), 

and  a  quantity  of  gravel;  in  another  seeds  and  vegetable  matter, 

fragments  of  a  Carabus  nitens,  and  the  larvæ  of  Er  ist  ni  is. 

Mareca  pcnelope,  Lin. 

Common  on  the  shores  of  freshwater  lakes  in  Lofoten  and  Al-  j 
ten,  and  found  breeding  up  to  the  Pv  us  si  an  frontier. 

In  the  stomach  of  an  individual  shot  near  Christiania,  in  Sep- 

tember 1871,  I  found  gravel  and  fragments  of  Ranitucuhis  flammula. 

Chaulelasmtis  strepera,  Lin. 

In  November  1872,  a  male  in  normal  winter  dress  was  found 

in  the  oeighbourhood  of  Bergen,  and  presented  to  the  museum  by 
Mr.  Frich;. 

This  species  is  included  for  the  first  time  here  among  the 

Norwegian  avifauna. 
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Quercuedula  crecca,  Lin. 

Found  breeding  everywhere  along  the  coast-line  and  in  the 

birch-belt  on  the  southern  fells.    In  Finmark,  it  occurs  principally 

in  the  interior  districts.    Resident  north  of  the  Polar  Circle  (Salt- 

dalen, Berbom). 

Each  of  the  last  summers  I  have  found  nests  on  the  Dovre; 

one  contained  7  newly  laid  eggs,  June  6th  1871.  They  were  lo- 

cated  in  a  ver)'  marshy  spot,  some  of  them  a  few  inches  only  from 

the  \vater's  edge.  The  sides  of  the  nest  were  thickly  lined  with 
down,  but  in  the  bottom  there  was  scarcely  any. 

The  stomachs  of  the  individuals  examined  here,  were  found 

to  contain  seeds  of  Carices  and  Polygomtm,  also  the  larvæ  of 

Phnjganeæ,  fragments  of  other  insects,  and  gravel. 

Anas  boschas,  Lin. 

Found  breeding  up  to  Bosekop  in  Alten  (70°)  where  I  observed 
it  in  July  1872;  at  Tromsø,  I  saw  newly  laid  eggs  (and  down  from 

the  nest *)  in  the  month  of  June.  Eastward  of  the  North  Cape  no 
doubt  it  occurs  more  sparingly.  Sommerfelt  records  it  as  rare  in 
East  Finmark. 

Eesident  as  far  north  as  Tromsø. 

Pliyncliaspis  clyp eata,  Lin. 

Of  late  years  this  spedes  has  been  found  breeding  in  several 

places  along  the  south-western  coast  of  Norway.  In  August  1872, 

a  male  was  shot  in  Søndmør  (62°),  the  most  northern  locality  at 
which  it  has  been  observed. 

Bafila  acuta,  Lin. 

Found  breeding  in  all  parts  of  Finmark  up  to  the  Russian 

frontier.  In  the  southern  districts  it  is  met  with  chiefly  in  the 

seasons  of  migration,  and  in  winter-time  is  common  along  the 
south  coast. 

Aythya  ferina,  Lin. 

Has  been  found  of  late  years  resident  on  the  south-western 

coast,  where  it  appears  to  be  common  enough.    Several  indi- 

1  The  best  mode  of  authenticating  the  eggs  of  Anatidæ. 
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viduals  —  inclusive  of  the  example  previously  recorded 1  — 
were  shot  on  Jæderen  and  in  the  neighbourhood  of  Stavanger, 
in  1871. 

F  idig  ula  cristata,  Ray. 

Breeds  scattered  along  the  banks  of  rivers  and  lakes  in  the 

north  of  the  country,  more  particularly  the  interior  of  East  Fin- 
mark; but  is  nowhere  abundant. 

A  female,  in  plumage  almost  exactly  resembling  the  male, 

was  shot  in  the  Christianiafjord  in  February  1871,  and  is  now  pre- 

served  in  the  University  Museum.  Probably  it  was  an  old  bird 

that  had  ceased  breeding:  the  ovary  contained  a  duster  of  eggs, 

each  of  the  size  of  a  pin's  head. 
Old  female  (possibly  sterile)  in  winter  dress.  —  Total  length 

413  mm.  Head  and  upper  part  of  neck  entirely  black  with  strong 

reflections,  base  of  bill  encircled  with  a  pure  white  band,  about  8  mm 

in  breadth,  studded  at  the  gape  and  beneath  the  lower  mandible 

with  a  number  of  black  plumlets.  Breast  and  lower  part  of  neck 

and  breast  brown,  the  feathers  above  fringed  with  red,  and  below 

with  whitish.  Belly  silken-white,  back  entirely  brown.  Crown  of 

the  head  adorned  with  a  tall  crést,  in  which  the  longest  feathers 

attain  a  length  of  43  mm. 

Fuligula  marila,  Lin. 

North  of  the  Polar  Circle  not  so  common  as  on  the  southern 

fells,  in  Gudbrandsdal  —  for  instance;  it  occurs,  however,  on  rivers 

and  lakes,  up  to  the  Russian  frontier.  Like  most  of  the  Fuligur 

linæ  it  lays  its  eggs  somewhat  later  in  the  season  than  the  Am- 
tinæ,  and  seldom  before  the  end  of  June. 

Glaucion  cl  ang  ul  a,  Lin. 

Young  binls  of  the  preceding  year  do  not,  like  the  old  ones, 

frequent  the  mountain-lakes  in  summer  time,  butresort  to  the  inland 

extremities  of  the  fjords,  roaming  about  from  creek  to  creek.  A 

detachment  which  I  observed  at  Namsos,  June  19th  1871,  consisted 

of  not  less  than  40  individuals  of  both  sexes,  the  males  apparently 

in  adult  plumage. 

1  Forh.  i  Vid.-Sdsk.  1871.  p.  59. 
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Common  throughout  Finmark  on  the  wooded  banks  of  rivers 

i  and  freshwater  lakes,  especially  in  the  inland  districts  towards  the 

Russian  frontier.    It  is  this  species  which  the  Lapps  induce  to 

build  in  the  hollowed  trunks  of  trees,  conveniently  placed  along 

the  river-banks.    Like  most  other  species  of  northern  ducks  it  is 

|  also  abundant  in  favourable  localities  on  the  southern  fells. 

Resident  up  to  Lofoten,  and  probably  still  further  north. 

Glaucion  islandicum,  Gmel. 

Two  specimens  of  this  arctic  bird  have  been  procured  in 

Norway,  botn  by  Mr.  Schrader,  in  the  Varangerfjord,  in  1848  and 

1851 ; 1  the  last  was  found  in  company  with  some  of  the  foregoing 
species. 

Harelda  glacialis,  Lin. 

In  Finmark,  this  species  is  found  breeding  in  large  numbers 

on  the  shores  of  the  freshwater  lakes,  at  the  northern  extremity 

of  Magerø  even;  on  the  coast,  it  is  a  resident  everywhere  up  to 

'  the  Varangerfjord. 
It  breeds  also,  though  less  abundantly,  on  the  banks  of  the 

meres  on  the  Dovre  and  Langfjelde  with  theii\  ramifications,  as 

j  far  south  as  60°  30';  a  nest  or  two  are  found  every  year 
in  these  localities.  On  the  3>d  July  1872,  one  was  discovered, 

containing  7  eggs  sligthtly  incubated,  on  the  banks  of  the  Syndin- 
vand,  in  Valders,  and  individuals  were  killed  in  the  same  spot  by 

Messrs.  Brown  and  Alston,  in  July  1871  (recorded  in  letters). 

Oedemia  fuse  a,  Lin. 

Resident  as  far  north  as  Tromsø,  and  breeds  abundantly  in 
the  inland  districts  of  Finmark. 

Detachments  of  this  species,  consisting  of  immature  individ- 

uals, are  met  with  the  summer  through  in  most  of  the  western 

and  northern  fjords.  I  have  often  observed  such  individuals  on 

the  outermost  Skjærgaarde,  distant  several  miles  from  the  main- 
land. 

1  Journ.  f.  Ornith.  1853,  p.  319. 
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Oedcmia  nigra,  Lin.  c 

Like  the  foregoing,  it  has  been  shown  to  be  a  resident  up  r 

to  Tromsø,  possibly  it  ranges  still  further  north;  in  Finmark,  no  c 

doubt  it  breeds  somewhat  less  abundantlv  than  the  former  species.  c 

Both  are  most  widely  distributed  on  the  Dovre  and  the  fells  of  c 

the  south,  where  they  are  found  breeding  on  the  shores  of  the  g 

lakes  in  the  birch-region. 

The  nests  are  located  on  holms  and  islets  in  the  mountain-  c 

lakes.  In  June  1871,  Mr.  Lysne  discovered  3  nests,  about  20  paces  ( 

apart,  on  a  small  island  in  the  Syndinvand,  in  Valders.  Fresh  eggs  \ 

are  found  as  late  as  the  beginning  of  July. 

Toly  stiet  e  di  sp  ar,  Lin.  ( 

The  western  range  of  this  species  would  seem  to  be  the  Var-  t 

angerfjord,  where  it  has  been  found  breeding  of  late  years  on  i 

Norwegian  ground.  according  to  Professor  Newton,  to  whom  eggs  i 
have  been  transmitted  for  examination. 

In  winter-time,  it  not  infrequently  ranges  far  south,  but  does 

not  appear  to  approach  the  West  Coast  on  these  peregrinations.  i 

South  of  Finmark,  a  solitary  individual  only  is  known  to  have  been 

observed,  —  on  Tjøttø,  in  Nordland,  —  a  male  having  been  shot  there 

Ute  in  autumn;  it  was  given  to  Mr.  Heltzen,  who  has  described 

and  figured  it  in  his  MS.  for  1842. 

Somateria  mollissima,  Lin. 

Sufficiently  abundant  along  the  whole  coast-line,  but  occurs 
perhaps  in  greatest  numbers  on  the  coasts  of  Nordland  and  Nordre 

Trondhjems  Amt.  In  Finmark,  the  colonies  are  more  scattered, 

being  there  confined  to  particular  localities;  in  Porsanger  Fjord, 

for  instance,  the  favourite  haunts  are  on  Store  Tamsø,  the  shores  | 

of  the  Fjord  being  comparatively  little  frequented. 

A  few  pairs  are  found  breeding  on  the  shores  of  freshwater 

lakes,  at  a  short  distance  from  the  sea.    This  is  the  case  along  the 

whole  coast-line  almost,  from  Jæderen  up  to  the  North  Cape  and  | 
Varanger.    They  are  every  where  resident. 

In  northerly  localities,  young  in  down  are  seen  on  the  i 

water  shortly  after  the  middle  of  June.    Some  nests,  it  is  true,  ( 
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contain  eggs  as  late  as  July,  but  that  is  because  they  have  been 

robbetl  of  the  first  sets.  The  young  do  not  remain  upwards 

of  a  day  in  the  nest;  they  are  no  sooner  dry  than  the  female 

conducts  them  to  the  water.  The  distance,  however,  is  sometimes 

considerable,  and  they  are  often  snapped  up  by  some  of  the  larger 

gulls,  Lestrides,  and  other  species  partaking  more  or  less  of  the 

nature  of  birds  of  prey.  On  the  water,  they  will  often  escape  by 

diving;  but  large  nurabers  of  newly  hatched  young  are  annually 

destroyed  by  their  rapacious  enemies,  and  the  ravenous  crows 

and  ravens  devour  thousands  of  eggs. 

The  young  are  first-rate  divers  in  the  earliest  stage  of  their 
existence,  and  may  be  often  seen  ducking  and  diving  amid 

the  boiling  surf.  The  first  few  days  the  young  subsist  on  Litorinæ 

(in  particular  L.  obtusata  and  groenlandiea),  which  are  swallowed 

whole,  subsequently  on  the  young  of  Mytilus  edulis;  small  stones 
of  the  size  of  the  a  bean  are  also  found  in  their  stomachs.  The 

young  do  not  invariably  follow  their  true  mother,  but  will  often 

attach  themselves  to  some  other  female  they  may  chance  to  meet 

with.  At  Kistrand,  I  saw  for  several  days  in  succession  a  female 

with  a  string  of  five  and  twenty  ducklings,  scarcely  a  week  old, 

following  in  her  wake. 

Young  in  down,  just  hatched,  and  still  in  the  nest,  measure 

as  follows:  —  Total  length  from  170  to  175  mm5  culmen  16V2, 

tarsus  24 V2— 26,  middle  toe  28  +  5  mm.  The  down  is  browny 
black,  a  trifie  lighter  on  the  belly. 

When  the  number  of  eggs  in  one  nest  exceeds  6  —  and  as 

many  as  8  are  not  infrequently  found,  in  one  instance  14  were 

tåken  —  all  have  not  been  laid  by  the  same  female. 

So  soon  as  the  young  birds  are  hatched,  or  about  the  middle 

of  June,  the  adult  males,  it  is  said,  quit  the  inner  „Skjærgaard" 
and  clear  off  to  sea,  passing  the  remainder  of  the  summer,  in 

large  flocks,  on  the  outermost  holms  and  islets. 

This  statement,  which  is  found  in  almost  every  account  of  the 

habits  of  the  Eider  Duck,  is  perhaps  not  strictly  correct.  Through- 

out  the  breeding-season  the  males  are  arrayed  in  their  magnificent 
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winter  dress;  butwith  them,  moulting  commences  as  soon  as  the  fe- 

males  have  begun  to  sit,  and  then  they  don  their  sombrous  summer 

garb,  so  like  that  of  the  hen  bird.  The  exact  period  of  this 

change,  however,  is  not  the  same  for  all  individuals ;  they  gradually 

disappear,  and  a  few  males  still  in  full  winter-dress  may  not  infre- 

quently  be  observed  as  late  as  the  end  of  July  among  the  breeding 

females.  The  summer  dress  of  the  male  resembles  so  closely  that 

of  the  female  and  the  young  birds,  that  it  is  not  easy  to  tell  them  apart 

at  a  little  distance;  the  former  may  however  be  distinguished,  with 

some  practise,  by  the  colour  of  the  head,  which  is  perceptibly 

darker,  and  by  the  smaller  number  of  spots  on  the  body.  The 

Eider  Duck  being  strictly  preserved  during  the  summer,  —  in  some 

districts,  Finmark,  for  instance,  the  whole  year  through  —  it  has  very 

rarely  been  shot  at  that  season  of  the  year.  That  many  of  the  adult 

males  frequent  the  outermost  holms  and  islands  in  summer  time  is 

affirmed,  but  I  certainly  think  that  a  great  number  remain  where  they 

are  and  pass  the  season  on  the  Fjords,  eithersingly  bythemselves 

or  in  company  with  young  immature  individuals,  which  roam  about 

in  flocks  from  shore  to  shore,  till,  as  autumn  advances,  they  are 

joined  by  the  females  with  their  broods.  Then  it  is  the  males 

again  put  on  their  conspicuous  winter  dress,  and  h ene e-  they  are 

supposed  to  have  returned. 

These  wandering  flocks,  mainly  consisting  of  last  years  birds, 

affect  the  neighbourhood  of  the  fishing-grounds,  where  they  feast 

on  the  guts  and  other  refuse  of  the  fish. 

Somateria  sp  ectabilis,  Lin. 

During  the  winter  flocks  of  this  species  are  met  with  along 

the  whole  of  the  Finmark  coast;  but  it  has  not  yet  been  shown 

to  breed  in  Norway.  Not  so  coinmon  in  the  innermost  creeks; 

they  occur,  however,  abundantly  most  winters  in  the  neighbourhood 

of  Tromsø.  From  tliis  place  in  Januarv  and  February  187]  several 

individuals,  in  lull  pluniage,  were  transmitted  to  the  I  niversity 

Museum.  Shortly  after  deatli  the  naked  protul)erance  on  the  upper 

mandible  in  the  adult  male  is  a  bright  orange,  presenting  an  exact 

resemblance  to  the  rind  of  the  fruit;  the  bill  itself  is  light  reddish; 
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feet  dull  orange  with  black  webs.  The  black  spot  on  the  throat  in  these 

individuals  was  shaped  like  the  letter  V,  the  blue  patch  on  the 

crown  terminated  at  the  nape,  and  was  not  crossed  by  a  black  bar. 

Sides  of  the  head  almost  white,  with  hardly  a  trace  of  green;  tail 

and  wing-feathers  black. 

In  the  female,  the  protuberance  on  the  bill  is  comparatively 

small,  and,  shortly  after  death,  greyish-black  in  colour,  with  a  white 
margin  in  front  of  the  nail. 

South  of  the  Polar  Circle  the  occurrence  of  this  species  can 

.hardly  be  regular;  a  few  individuals,  however,  have  occasionally 

been  observed  as  far  south  as  the  Christiania  Fjord.  In  1872  an 

individual  was  killed  near  Bergen. 

Mergus  east  or,  Lin. 

Common  along  the  whole  coast-line  and  the  water-courses  of 

the  interior,  as  far  north  as  the  Varanger  Fjord.  It  is  a  resident 

certainly  up  to  the  Polar  Circle. 
In  the  stomachs  of  individuals  shot  near  Christiania  I  have 

found  the  remains  of  fish  only;  one,  for  instance,  contained  a 

Muræna  acutiro stris,  about  an  inch  in  diameter;  several  of  the 

vertebræ  had  passed  in  an  undigested  state  through  the  stomach 

into  the  intestinal  passage.  In  the  stomach  of  an  individual  shot 

in  Surendal  (May  1870)  were  found  the  remains  of  a  frog. 

Mer  gas  serrator,  Lin. 

Resident  along  the  whole  coast-line,  and  is  found  breeding 

both  on  the  sea-shore  and  the  banks  of  freshwater-lakes  up  to 
the  North  Cape  and  the  Russian  frontier.  This  species  and  the 

foregoing  breed  in  the  hollowed  trunks  of  trees,  which  the  Finns 

place  at  intervals  along  the  river-banks. 

9.    Steganopodes,  Illig. 

Sula  bassana,  Lin. 

Occurs  sparingly  north  of  Lofoten,  but  is  found  however  in 

winter  up  to  the  Russian  coast.  Last  winter  (1872 — 73)  they 
were  so  abundant  along  the  coast  of  Bergen  Stift,  that  my  friend 

Vidensk.-Selsk.  Forh.  1872.  19 
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Mr.  Friele  on  several  occasions  found  6-8  individuals  at  a  time 

in  the  fishing  market  of  Bergen. 

Rare  in  summer;  yet  occasionally  observed  at  that  season. 
Does  not  breed  on  the  shores  of  Scandinavia. 

Graculus  carbo,  Lin. 

A  resident  everywhere  up  to  the  Russian  frontier.    I  observed 

several  individuals  with  the  belly  white,  or  with  white  spots  on 

the  tibiæ,  otf  Tromsø,  in  1872.    A  perfect  albino  from  East  Fin- 

mark was  presented  to  the  University  Museum  in  1857,  byNordvi. 

Graculus  cristatus,  Lin. 

In  addition  to  the  normal  colonies,  a  few  odd  pairs  are  found 

breeding  along  the  whole  coast-line  on  holms,  in  company  with 

other  sea-fowl  (which  is  rarely  if  ever  the  case  with  the  foregoing 

species  which  will  hardly  breed  out  of  the  colonies). 

On  the  26tb  June  1872,  nests  were  found  at  the  North  Cape, 

some  of  which  contained  eggs,  and  others  half-fledged  young.  A 

similar  disparity  is  observed  in  the  broods,  the  young  being  of 

different  sizes  in  the  same  nest.  The  old  birds  keep  their  offspring 

gorged  with  fish. 

A  pair  shot  near  North  Cape  measured  as  follows:  Total 

length  730  male  mm5  664  mm  female. 

10.    Longipennes,  Dumér. 

Stevna  hirundo,  Lin.  (arcticu,  Temm.) 

Probably  nowhere  more  abundant  than  in  the  „Skjærgaard" 
etwbeen  tlie  Trondhjenisfjord  and  Lofoten.  North  of  Tromsø,  the 

colonies  are  somewhat  smaller  and  less  numerous,  but  the  species 

OCCUrs  everywhere  in  the  Finmark  Fjords  up  to  the  Russian  frontier. 

Prefers  to  breed  in  colonies,  on  the  holms  and  islets  of  the 

outermosl  Skjærgaard,  sometimes,  though  rarely,  on  holms  in  fresh-j 

water-lakes,  in  the  immediaté  neighbourhood  of  the  coast,  or  oi 
a  jutting  promontary  of  the  mainland.  When  the  eggs  are  fresh, 

or  but  &lightly  incubated,  the  patent  hirds  display  much  cautious-j 
ness  in  their  habits ;  at  such  tinios,  they  will  mount  swiftly  into  the 

air,  taking  care  to  keep  out  of  gunshot;  but  after  the  eggs  have 
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been  hatched,  their  boldness  is  perhaps  greater  than  that  of  any 

other  sea-bird;  they  have  not  infrequently  touched  my  head  with 

the  tips  of  their  wings  in  flying  past. 

A  colony  of  this  species  usually  selects  as  its  breeding-haunt 

some  outlying  islet,  whose  surface  is  scored  with  fissures.  Here 

they  deposit  their  eggs  in  the  cracks  or  crannies,  and  on  the  rock 

itself,  without  the  slightest  trace  of  a  nest.  Early  in  July  1871  I 

visited  several  holms  and  islets  in  the  Folden  Fjord,  south  of 

Helgeland;  the  number  of  eggs  laid  here  by  each  bird  was  1  or 

2,  rarely  as  many  as  3.  In  East  Finmark  it  breeds  even  on  the 

freshwater-lakes  in  the  interior  up  to  Karasjok  and  the  Altenfells, 
af  a  distance  of  about  140  English  miles  from  the  sea. 

During  the  breeding-season  this  species  rs  often  exposed  to 
the  predatory  attacks  of  Lestris  parasitica;  whenever  one  of  these 

hungry  prowlers  ventures  to  approach  the  haunts  of  a  colony,  it 

is  boldly  encountered  by  the  enraged  inhabitants,  who  generally 

succeed  in  driving  it  off. 

Sterna  fluviatilis,  Naum. 

The  occurrence  of  this  species  north  of  the  Polar  Circle  has 

not  yet  been  sufficiently  authenticated. 

In  Lærdal  a  few  pair  are  found  breeding  on  holms  in  the 

river,  a  few  miles  up  the  valley;  on  the  lakes  of  the  interior  they 

are  often  met  with,  but  never  breeding. 

Lar  us  ca  nus,  Lin. 

Resident  everywhere  along  the  coast,  and  in  greater  numbers 

than  any  other  species  of  the  genus. 

Single  individuals  occur  on  most  of  the  freshwater-lakes;  on 

Lake  Mjøsen,  I  have  seen  it  for  several  summers  past.  It  is  found 

breeding  on  the  mountain-lakes,  at  an  altitude  of  3000'  above  the 
sea-level,  and  a  very  considerable  distance  from  the  coast,  in  Bygdin 

in  the  Valders-fells,  for  instance,  and  on  the  banks  of  most  of 
the  tårns  and  mountain  lakes  of  that  district. 

In  June  1872  Mr.  Landmark  found  it  nesting  about  Jæderen,  not 

only  on  the  banks  of  the  freshwater-lakes,  but  in  the  marshes  some  di- 
stance from  the  sea.   In  the  summer  of  1868  a  pair  of  these  birds  were 

19* 
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observed  on  a  freshwater-lake  near  Trondhjem;  they  had  tåken 

possession  of  an  old  nest  of  C.  cornix,  located  in  the  top  of  a  fir-tree. 

The  eggs  being  tåken,  another  set  was  deposited  in  the  same  nest 

(recorded  by  Mr.  Lundgren). 

Young  w  dotvn,  (Total  length  146  mm,  culmen  tarsus  25,  middle 

toe  33  +  4  mm)  are  distinguished  from  those  of  other  species  of 

Lams  by  a  large  black  spot  ab o ve  the  base  of  the  upper  mandible, 

u-liu  li  It  iouches.  This  spot,  though  never  absent,  varies  considerably 
in  size,  sometimes  extending  over  the  entire  feathered  portions  of 

the  upper  mandible.  In  young  almost  full-grown  it  is  plainly  visible. 

Plumage  of  body  slightly  tinged  with  yellowish,  bill  lightish  horn- 

brown,  somewhat  paler  at  the  tip.  There  is  also  a  black  spot  at 

the  base  of  the  lower  mandible,  on  either  side.  A  more  detailed 

description  as  regards  dress  would  closely  resemble  that  of  young 

in  down  of  L.  marinus,  fuscus,  or  argentatus. 

The  stomachs  of  young  in  down  have  been  found  to  contain 

widely  different  substances.  One  brood  (Folden  FjordJuly  Ist  1871) 

were  all  gorged  to  the  mouth  with  a  species  of  an  amphipodous 

crustacéan  (Hyale  Nilssonii,  Rathke);  the  stomach  of  another 

contained  insects  only  (larvæ  of  Noctuæ  and  Tipididæ) ;  a  third, 

just  hatched,  had  been  fed  exclusively  on  fish. 

At  Bindalen,  in  Nordland,  in  the  month  of  July  1871,  when 

observing  a  colony  of  this  species,  which  had  selected  a  wooded 

promontory  of  the  mainland  for  their  breeding-haunt,  I  repeatedly 
saw  the  old  birds  perch  in  the  tops  of  trees.  In  rainy  weather 

dense  flocks  frequent  the  fields  of  the  shore,  to  feed  on  Lumbrici. 

Lar  us  argentatus,  Lin. 

Like  the  foregoing  species,  resident  and  abundant  up  to  the 

Russian  frontier.  but  is  less  frcqueutly  found  nesting  on  the  shores 

of  freshwater-lakes. 

The  nests  are  often  located  so  low  down  among  the  rocks 

as  to  be  Bprinkled  with  the  driving  spray.  In  soine  sets,  all  the 

eggs  are  tinged  with  a  peculiar  shade  of  reddish,  the  spots,  too, 

being  lighter  than  connnon.  The  ficsh  of  the  young  of  this  and 

other  species  of  gulls  is  tiaccid,  watery,  and  stinks  ol  rish.  They 
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are  fed  in  the  nest  fof  several  days;  subsequently  they  run  about 

among  the  heather,  hiding  with  great  dexterity  on  the  approach 

of  danger.  When  discovered  they  will  scurry  off  with  bill  agape, 

filling  the  air  with  their  shrill  screams,  a  sight  which  never  fails  to 

exasperate  the  whole  colony  wheeling  overhead  against  the  pursuer. 

It  is  almost  impossible  to  distinguish  the  young  of  this  species 

from  those  of  L.  fusms  and  marinas  at  the  same  stage  of  growth, 

the  spots  on  the  head  and  body  being  distributed  in  precisely  the 
same  manner  in  each. 

Larus  leucopterus,  Fab. 

Occurs  annually  in  the  winter  months  on  the  fjords  of  West 

Finmark  down  to  Tromsø.  Two  individuals  (male  and  female),  shot 

out  of  a  flock  which  visited  Tromsø  Sound  in  December  1870,  were 

transmitted  to  the  University  Museum  by  Pastor  Kaurin. 

These  two  individuals  differ  very  considerably  in  the  mea- 
surements. 

Wing. 
• Tail. Tarsus. Middeltoe  and 

Claw. Culmen. Height  of  Bill. 

? 

415 

385 

175 

161 

55 

51 

48  +  10 

42  +  9% 

55 

52 

16V2 

15 

In  the  male,  the  first  feather  of  the  primaries  is  4  mm  longer, 

and  in  the  female,  4  mm  shorter,  than  the  second. 

Male  and  female  in  winter  dress.  Head  and  breast  a  good 

deal  mixed  with  greyish-brown,  each  feather  of  these  parts  having 

a  greyish-brown  margin,  fainter  spots  of  the  same  colour  appearing 

on  the  pectoral  plumes  near  to  the  shafts.  The  nape  is  darkest, 

being  most  thickly  feathered.  Vent  and  ab  domen  white,  marked 

with  almost  obsolete  transverse  lines,  tail  white,  back  and  wings 

light  ashy-blue,  the  tips  of  the  latter  being  of  a  somewhat  paler 
shade.  The  outer  web  of  the  first  secondaries  in  the  male  is  faintly 

sprinkled  with  greyish-brown,  indicating  possibly  a  younger  stage. 

Bill  dark  horn-brown,  excepting  the  upper  edge  of  the  lower 
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mandible  and  the  portion  of  the  upper  mandible  irnmediately  in 

front  of  the  nostrils,  which  are  yellow.  The  female  is  somewhat 

lighter  in  colour  than  the  male. 

Lar  us  gl  aue  us,  Briinn. 

In  West  Finmark,  no  large  colony  of  this  species  has  been 

found.  It  breeds  sparingly  in  several  localities,  on  Tamsø,  in  the 

Porsanger  Fjord,  for  instance.  Visits  Tromsø,  —  and  indeed  most 

places  at  which  it  occurs,  —  chiefly  in  winter-time. 

In  September  1871,  a  gull,  pure  white,  hut  of  the  size  of 

L.  glaucuSj  was  shot  at  the  mouth  of  the  Trondhjemsfjord  (64°).  At 
my  instigation  this  specimen  was  procured  from  the  Trondhjem 

Academy  of  Science  for  the  University  Museum. 

This  individual  (a  male  bird)  had  been  frequenting  the  neigh- 
bourhood  for  several  days  in  close  companionship  with  L.  can&s 

and  fuscus,  and  being  exceedingly  bold  was  shot  without  difficulty. 

Probably  this  example  belongs  to  the  variety  of  L.  ylavcus, 

which,  under  various  names,  has  been  established  as  a  distinct 

species,  and  whose  true  rank  among  the  gull  genus  possibly  still 

remains  to  be  fixed.  # 

Several  specimens  of  this  form,  which  as  early  as  1831  was 

recorded  by  the  name  of  L.  Hutchmsii,  have  been  procured  from 

the  arctic  regions  of  America,  and  are  preserved  in  the  Museums 

of  the  United  States.    The  following  are  its  synonyms:  — 

Lams  Hutchinsii,  Richardson,  Fauna  Boreali-Americana,  Vol. 

II,  p.  419,  (1831). 

(Hanens  f/lacialis,  Bruch,  Journ.  f.  Ornith.  1853,  p.  96,  (1853). 

Laroides  glaeialis,  Bruch,  Journ.  f.  Ornith.  1855,  p.  273,  (1855). 

Låras  areticus,  Bonap.  Consp.  gen.  avium,  Vol.  II,  p.  SUG,  H856). 

Lams  Ruichmsu,  Coues,  Proc.  Acad.  Philad.  1862,  p«  1294, 

(1862). 

Larus  Ilufchinsii,  Cassin,  Proc.  Acad.  Nat.  Sei.  1862,  p.  325, 

(1862) 

Larus  (/laucus,  Malmgren,  Ofv.  Kgl.  Vet.  Akad.  1  orh.  1864, 

p.  390 1  (1864). 

1  Truiiblatcd  in  Journ   f.  Ornith.  18G.r>,  p.  204. 
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Larus  Hutchinsii,  Lawrence,  Ann.  Lye.  Nat.  Hist.  New- York, 

1866,  p.  299,  (1866). 

Larus  Hutchinsii,  Coues,  Proc.  Essex  Instit.  Vol.  V,  p.  306, 

(1867). 

Larus  Hutchinsii,  Elliott,  Birds  of  North  Am.  Part.  XII,  pl.  53, 

2,  (1868). 

Larus  Hutchinsii,  Coues,  American-  Naturalist,  Vol.  II,  p.  162, 

(1869). 

Larus  Hutchinsii,  G.  R.  Gray,  Handlist  of  Gen.  and  Spee.  of 

Birds,  Vol.  III,  p.  113,  (1871). 

Total  length  about  675  mm  (measurement  tåken  from  the 

moistened  skin),  wing  464—465,  tail  180,  middle  toe  61  -f-  11, 
hind  toe  10,  tarsus  71 ;  from  nostrils  29,  gape  83,  height  of  lower 

mandible  from  the  angle  10V4,  height  of  closed  bill  above  the 

angle  18  72,  length  from  front  edge  of  orbita  to  tip  of  bill  97  mm. 

Colour  entirely  white  with  a  faint  yellowish  tinge,  in  particular 

on  the  wing-shafts,  which  are  yellowish  white.  Bill  pale  horn-brown; 

feet  lightish.  When  shot  the  feet  were  stateel  to  be  light-red  or 

flesh-coloured,  .the  iris  light-grey,  almost  white.  Compared  withv 
the  normal  L.  glaucus,  the  dimensions  are  smaller  even  than  those 

v  of  young  of  the  year  not  yet  in  full  plumage,  particularly  the 

hind  toev  (10,  adult  13)  and  the  wing  (464,  ad.  475) ;  besides,  the 

bill  in  this  bird  is  much  more  slender  than  in  any  of  the  other 

specimens  of  L.  glaucus  preserved  in  the  University  Museum. 

But  these  distinctive  characteristics  would  seem  merely  to 

indicate  a  further  tendency  to  variation,  both  as  regards  size  and 

colour,  in  this  highly  varying  species. 

Most  of  the  European  naturalists  regard  L.  Hutchinsii  as  a 

variety  of  L.  glaucus;  Elliott  Coues,  on  the  other  hand,  who  has 

had  opportunities  of  examining  a  series  of  specimens  in  the  Museums 

of  the  United  States,  has  come  forward  on  more  than  one  occasion 

to  maintain  the  right  of  this  Larus  to  rank  as  a  distinct  species. 

It  seems  this  distinguished  ornithologist  would  recognise  the  exis- 

tence  of  „a  large  white  gull,  somewhat  less  in  size  than  L.  glau- 
cus, entirely  white,  with  the  shafts  of  the  remiges  pale  yellow,  and 
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with  light  flesh-coloured  feet,  younger  individuals  having  the  head, 

nape,  and  back  thickly  strewn  with  light  reddish-brown  spots,  and 

the  vent  and  ab  domen  almost  entirely  grey-brown." 
If  not  a  distinct  species,  L.  Hutchinsii  must  either  be  an 

albino  or  represent  a  particular   stage   of  some   gull  species, 

which,  in  the  latter  case,  cannot  but  be  L.  glaucus.    This  bird,  I  pre- 

sume,  can  hardly  be  a  true  albino,  in  the  same  sense  as  is  a 

white  crow,  starling,  or  sparrow;  for  it  is  difficult  to  conceive  why 

this  species,  rather  than  others  of  the  genus,   should  display 

so  singular  a  tendency  to  that  variation.     Probably  the  truth 

is,  that  L.  Butchinsii  represents  a  particular,  if  not  a  regular 

stage  in  L.  glaucus.    Indeed  the  comparatively  small  number  of 

such  individuals  observed  in  a  species  so  abundant,  plainly  indicates 

the  exceptional  character  of  the  dress;  transitions,  on  the  other 

hand,  are  sufficiently  numerous;  but  the  conditions  under  which  a 

pure  white  plumage  may  occur  have  not  yet  been  pointed  out. 

If  this  bird  be  actually  L.  glaucus  in  an  eærUetr  stage. 1  the  singu- 
lar phenomenon  would  be  at  variance  with  analogy  as  regards 

the  gradual  development  of  plumage  in  the  other  northern  Lari. 

Is  it  not  more  probable  rather  that  such  individuals  are  old  birds, 

in  which  the  light-blue  mantle  from  some  unknown  cause  has  gra- 

dually  paled,  fading  at  last  into  pure  white,  a  change  of  coloration 
also  observed  in  the  feet  and  irides. 

Lar  us  f.uscus,  Lin. 

Breeds  in  colonies,  on  the  outermost  rocks,  along  the  whole 

coast-line,  and  in  greater  numbers  here  than  any  other  species,  but 

almost  invariably  by  itself.  A  few  pair,  however,  are  al\vay>  to 

be  found  nesting  in  company  witli  their  congeners  on  the  iimer 

holms  and  islets,  and  even  on  the  shores  of  freshwater-lakes  near 
to  the  sea. 

The  eggs  of  this  species  differ  but  little  in  size  and  colour, 

and  are  best  distinguished  from  those  of  L.  argvntatus  by  their 

peculiar  lengthened  shape.* 

1  Hlasius,  „Kritische  Bcmci  kunden  feber  die  Lariden,"  Jonrn.  f.  Ornith.  1865. 
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Its  commonname  of  „Silde-maage"  (herring-gull)  was  explained  in 

several  parts  of  Finmark  as  „Siil-maage"  (Ammo(hjtes,  the  launce). 

Lar  us  m  ar  i  nus,  Lin. 

Common  everywhere  along  the  coast,  breeding  singly  here  and 

there  on  the  shores  of  freshwater-lakes  adjacent  to  the  sea.  In 
winter-time  most  of  these  birds  leave  the  Finmark  coast. 

Pagophila  eburnea,  Lin. 

Young  individuals  of  this  spedes  occur  every  winter  off  the 

coast  of  Finmark  down  to  Tromsø,  and  are  well  known  by  the 

name  of  „Hav-rype"  (sea-ptarmigan).  Individuals  in  full  plumage 
are  rarely  observed. 

South  of  the  Polar  Circle  stray  individuals  only  are  met  with, 

the  last  example  procured  having  been  shot  near  Christiansund, 

in  1872;  it  is  now  preserved  in  the  Trondhjem  Museum. 

Pissa  tridactyla,  Lin. 

The  most  northern  colonies  in  Finmark  are  found  on  the  Stap- 

pen „Fuglevær",  close  to  the  North  Cape,  and  on  Sværholtklub- 
ben.  When  I  visited  the  former  locality,  June  26th  1872,  the 

nests  contained  eggs,  slightly  incubated  however,  and  half-fledged 

young.  The  nests,  composed  of  clay  and  stalks  of  grass,  are  built 

on  the  very  walls  of  the  perpendicular  rocks,  or  on  narrow  ledges 

sparsely  covered  with  herbage ;  the  sides  of  the  nests  were  quite 

saturated  with  the  droppings  of  the  birds.  Attached  to  the  top- 

ling  crags,  they  project  like  the  nests  of  swallows  over  the  sker- 
ries  beneath;  some  however  are  located  so  low  as  to  be  frequently 

wetted  by  the  spray.  The  approach  to  this  interesting  breeding- 

haunt  was  in  a  high  degree  unsavoury  from  the  vast  accumulation 

of  guano,  and  from  the  number  of  rotten  eggs  and  half  decomposed 

bodies  of  young  birds  with  which  the  rocks  are  thickly  covered 

at  this  season  of  the  year.  The  clifts  adjacent,  on  which  the  birds 

are  thick  as  snowflakes  in  winter,  while  the  air  is  darkened  with 

their  masses,  and  rings  with  screams  from  innumerable  throats, 

presented  an  imposing  sight. 
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Of  these  countless  millions,  a  small  fraction  only  have  nests, 

most  of  the  birds,  though  in  full  plumage,  being  immature  individ- 

uals,  which  do  not  breed  before  the  third  year,  perhaps  even  later. 

Young  in  down  of  tnis  species  are  easily  distinguished  from 

those  of  other  Lari  by  their  light  and  almost  unspotted  dress. 

Head  and  belly  white  with  a  pale  yellowish  tinge,  back  and  scap- 

ulars  light  greyish-brown  with  darker  shades,  from  the  fringes  of 
the  down  being  light  at  tips  and  black  towards  the  centre.  Wings 

whitish.  The  stomachs  contained  amphipodous  crustacéans  and 
remains  of  fishes. 

Resident  everywhere  on  the  coast.  In  winter-time  it  visits 

the  southern  fjords  in  large  numbers. 

Lesiris  catarrhactes ,  Lin. 

This  species  would  appear  to  occur  very  sparingly  on  the 

coast  of  Scandinavia,  and  no  authentic  specimen  from  this  country 

is  to  be  found  in  any  of  the  Norwegian  Museums. 1  In  West  Fin- 
mark, where  perhaps  it  is  not  so  rare,  a  solitary  individual  was 

killed  at  Sværholt  (Smf.),  where  it  had  been  preying  on  eggs 

and  young  birds  for  several  days.  In  1855  Professor  Newton  ob- 
served  an  individual  on  the  Vest  Fjord  (communicated  personally); 

and  an  individual  is  also  known  to  have  occurred  at  Helgeland, 
in  1816. 

Lestris  p  omarinns,  Temm. 

I  did  not  observe  this  species  satisfactorily  in  Finmark  last 

summer,  but  it  is  said  to  breed  in  the  mountain  marshes  of  the 

interior,  both  in  West  and  East  Finmark  (recorded  in  letters,  by 

Mr.  Nordvi). 

[ndividuals  range  far  south  in  the  autumn  months,  and  have 

been  observed  singly  Or  in  small  detachments,  and  also  shot,  in 
most  localities  on  the  coast. 

Lestris  parasittens,  Lin. 

Common  everywhere  along  the  coast,  but  does  not  pene- 
trate  far  Ulland   on   the   southern   fjords.     Abundant  in  Finmark 

1  In  the  Bergen  Museum  thcre  is  indccd  a  specimen  of  the  species  marked  «Nor- 

way"; hut  no  j>arfi'ular  localitv  is  assignod. 
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among  the  outermost  holms  and  islets,  and  also  far  down  in  the 

fjords. 

With  this  species,  the  plumage  does  not  appear  to  be  regu- 

lated  by  age  or  sex. 

Birds  of  both  sexes  shot  in  June  and  July  the  last  two  sum- 

mers, display  the  following  diversity  of  coloration:  — 
Male.     Under  plumage  white,  and  also  nape. 

—      Entirely  black. 

Female.  Under  plumage  white,  nape  grey. 

—  Under  plumage  somewhat  lighter  than  back,  nape  whit- 

ish-grey. 

—  Under  plumage  white. 

—  Entirely  black. 

—  Under  plumage  white. 

In  some  pairs  the  plumage  of  both  sexes  is  alike,  in  others 

it  is  different.  Individuals  vary  no  less  in  size,  which  in  the 

females,  for  instance,  ranges  from  479  to  525,  the  length  of 

the  elongated  rectrices  in  the  same  birds  also  varying  from  177 

to  220  mm. 

An  uncommon  variety  of  this  species,  procured  at  Varanger, 

was  transmitted  to  the  University  Museum  by  Nordvi.  The  plu- 
mage of  this  individual  (a  male)  is  a  dark  browny  black,  the 

tips  of  the  secondaries  and  of  the  upper  wing-coverts  only  being 
white. 

On  most  of  the  numberless  islets  scattered  along  the  coast, 

wherever  a  colony  of  gulls,  Somateria,  and  a  few  Grallæ  have 

congregated  to  breed,  some  pairs  of  this  species  will  be  generally 

observed.  They  are  also  found  breeding  on  rocky  promontaries 

of  the  mainland.  The  eggs  are  deposited  on  the  top,  or  at  the 

side,  of  an  isolated  knoll,  in  a  level  spot,  where  the  heather  is 

short;  sometimes,  though  rarely,  in  more  humid  localities  among 

cloud-berry  plants.  During  the  period  of  incubation  the  birds  takes 
up  their  post  in  the  neighbourhood  of  the  nest  on  some  elevated 

mound.  If  you  approach,  the  old  birds  do  not  readily  leave  the 

spot,  but  keep  alighting  on  and  flying  off  the  surrounding  knolls, 

i 
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and  will  let  you  come  within  a  few  paces  of  them.  Sometimes 

they  feign  to  be  wounded.  tluttering  wi'h  drooping  wings  along  the 

ground  to  divert  attention  from'  their  brood.  After  the  young  are 
hatched  they  grow  exceedingly  bold,  and,  like  the  terns,  when 

flying  past  will  strike  at  your  head  with  their  wings,  though 

seldom  venturing  to  touch  it. 

Being  brown  in  colour,  with  darkish  spots,  the  eggs  are  with 

difficulty  distinguished  among  the  heather  in  which  they  are  de- 
posited,  the  nest.  if  such  it  can  be  called,  consisting  of  a  few 

straws  only.  Probably  a  set  of  eggs  does  not  exceed  2,  and  I 

have  often  found  only  1  incubated.  The  shell.  pyriform  in  shape, 

is  exceedingly  thin  and  porous,  and  without  gloss:  colour  light- 

brown.  marked  all  over  with  spots  of  a  darker  tinge,  and  a 

few  black  wavy  lines,  especially  at  the  bigger  end,  where  they 

sometimes  collect  into  the  form  of  a  zone.  Measurement  56  by 

40  mm. 

The  female  generally  begins  laying  about  the  middle  of  June; 

fresh  eggs  have  however  been  found  as  late  as  the  3«-d  July,  and 
young  birds  the_2nd  July  (1872). 

Young  in  down.  about  3  days  old  (Tamsøen,  in  the  Porsanger 

Fjord,  July  2n»i).  The  entire  body  browny  black,  bill  black  and 

feet  bluish-grey.  (From  nostrils  to  tip  of  bill  8  n>m,  tarsus  18, 

middle  toe  20  ̂   3V2  mm). 

The  food  of  this  species  varies  considerably  with  the  season 

of  the  year.  In  spring  and  autumn.  it  probably  consists  to  a 

great  extent  of  fishes,  the  possession  of  which  it  can  successively 

dispute  with  the  terns  and  gulls;  in  summer,  they  would  appear 

to  subsist  mainly  on  insects  and  the  eggs  of  divers  sea-fowl.  In 
the  stomachs  of  individuals  shot  in  Nordland  and  Finmark  in  the 

months  of  June  and  July,  I  have  found  Cohoptera,  particularly 

Elatcrcs  and  Harpali,  and  also  Tipididæ;  those  of  others  con- 

tained  in  addition  to  insects  fragments  of  egg-shells.  Remains  of 

fishes  were  seldom  found.  The  eggs  of  the  Eider  Puck  in  parti- 

cular  are  the  object  of  their  depredations,  and  hence  they  are 

everywherc  regarded  as  a  noxious  bird,  the  sworn  enemy  of  every 
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„Ægvær"-proprietor.  This  hungry  marauder  wages  endless  war 
with  all  other  sea-fowl.  The  Terns,  however,  (St  erna  fluvial  il  is 

and  hirunclo),  and  Lams  canus  fiercely  repel  its  predatory  attacks, 

and  even  Strepsilas  interpres  will  muster  up  courage  for  a  fight, 

should  it  venture  to  encroach  upon  its  territory. 

When  three  or  four  individuals  of  this  species  encounter  one 

another  in  the  breeding-season,  they  will  often  perform  a  series  of 

graceful  evolutions,  one  bird  swiftly  circling  round  the  other,  and 

uttering  as  they  descend  with  pendent  unmoved  wings,  their  harsh, 

stridulous,  and  snuffling  ciy:  éau,  éau. 

Lest  r  is  cepphns,  Briinn.    (Buffanii,  Boie). 

In  the  province  of  Finmark,  this  species  is  most  common  in 

i  the  interior  tracts  of  East  Finmark.    It  has  been  found  breeding 

up  to  Karasjok  and  Kautokeino,  and  probably  frequents  each  of 

the  extensive  marshes  in  that  locality. 

A  small  colony  is  resident  in  the  moss  es  of  the  Dovre,  (Op- 

dal),  preying  principally  on  Myodes  lemmas. 

F  ulm  ar  us  glacial  is,  Lin. 

Frequents  even  in  summer  almost  every  locality  on  the  co  ast, 

and  the  islands  forming  the  outermost  „Skjærgaard",  and  is  regu- 
larly  observed  off  Fuglø  by  vessels  leaving  the  port  of  Tromsø. 

On  some  of  the  fisliing-grounds,  at  Storeggen  for  instance,  off  Aale- 
sund,  they  sometimes  occur  in  deuse  flocks,  large  numbers  being 

oecasionally  caught  from  the  decks  of  vessels  with  baited  fish-hooks. 

These  summer  individuals  are  probably  all  immature  birds. 

This  species  is  not  common  on  the  shores  of  the  south,  visi- 

ting  only  the  extremities  of  the  fjords:  but  two  individuals  have 

been  shot  in  the  Christiania  Fjord,  the  last  early  in  January  1872. 

Procellaria  pelagica,  Lin. 

Its  occurrence  north  of  Lofoten  (69°)  has  not  been  sufneiently 
authenticated.    Mr.  Barth  thinks  he  observed  a  small  fiock  off  the 

coast  of  East  Finmark,  but  the  species  has  not  been  found  there  by 
other  naturalists. 



302 

U.   Pygopodes,  111. 

Colymhus  cr  i  status,  Lin. 

In  Nov.  1871  an  individual  was  caught  in  a  fishing-net  at 

Gulosen  near  Trondhjem  (63°),  the  most  northerly  point  at  whicl 
it  is  actually  known  to  have  been  observed. 

Occurs  sporadically,  a  long  interval  of  years  having  elapsed 
between  each  observation. 

In  June  1872  I  observed  a  grebe  (one  of  the  larger  species) 

swimming  about  close  to  the  shore,  but  not  within  gunshot. 

Colymhus  cornutus,  Gmel. 

Occurs  as  a  breeding  species  more  regurlarly  than  any  of  its 

congeners,  its  distribution  being  also  wider.  Its  habitat,  however, 

would  seem  to  be  confined  almost  exclusively  to  the  sea-coast,  in 
particular  the  northern  shores,  and  it  has  repeatedly  been  found 

breeding  north  of  the  Polar  Circle.  In  Finmark  it  has  been  ob- 

served particularly  in  autumn  and  is  believed  to  breed  in  Næs- 
seby  and  Tanen,  in  the  Varanger  district. 

Eu  dy  tes  gl  ac  i  alis,  Lin. 

Seen  on  the  fjords  from  autumn  to  spring'  at  all  points  of  the 
coast,  in  greatest  numbers  north  of  the  Trondhjem  Fjord. 

Odd  birds  of  this  species,  possibly  immature  individuals,  are 

observed  in  summer.  A  few  pair,  too,  would  appear  to  breed  on 

the  shores  of  freshwater-lakes  on  the  holms  and  islets,  Lilljeborg 

having  found  a  young  bird,  fully  fledged,  on  the  island  of  Yano, 

near  Tromsø,  Aug.  2Gth  1849. 

Eudytes  articus,  Lin. 

ln  the  coastal  region  this  species  is  far  less  abundant  than 

the  following,  being  distributed  chiefly  along  the  mountain-lakei 
of  the  interior;  it  occurs  however  ap  to  the  Russian  fron  ti  er;  I 

observed  a  few  individuals  at  Gjæsvær,  close  to  the  North  Cape,  in 

June  1872.    Is  resident  everywhere  on  the  coast. 

Like  most  othcr  sea-birds,  C.  arciicus  remains  immature  till 

after  the  second  year  of  its  existence.    The  2 Ist  Jury  1871  I  saw 
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among  the  islands  off  Namsos,  Nordre  Trondhjems  Amt,  upwards 

of  20  individuals  in  one  spot,  most  of  them  no  doubt  immature. 

A  nest  found  in  a  neighbouring  lake,  July  9ti>,  contained  only  1  egg, 
but  slightly  incubated. 

From  the  stomach  of  an  individual,  in  winter  plumage,  shot 

near  Christiania  Feb.  5»h  1872,  were  tåken  the  remains  of  Palæmon 

squilla  and  a  Gobius. 

Eti  dy  tes  septemtrionalis ,  Lin. 

Distributed  in  great  numbers  along  the  entire  coast-line; 

north  of  the  Polar  Circle  indeed,  it  occurs  on  almost  every  holm 

and  islet  where  a  sheet  of  water  is  to  be  found,  though  but  a 

few  square  yards  in  extent.  In  the  mountain  districts  of  the  in- 

terior  it  is  met  with  less  numerously  in  the  sub-alpine  region.  Re- 
sident along  the  coast,  but  is  not  known  to  have  been  observed 

in  East  Finmark  during  the  winter-season. 

The  lakes  on  the  shores  of  which  the  young  are  hatched,  need 

not  contain  fish,  the  old  birds  fetching  from  the  sea  —  never  far 

distant  —  a  sufficiency  of  food.  It  is  rare  for  more  than  a  single 
pair  to  breed  on  the  shores  of  the  same  lake;  but  a  small  tarn 

on  the  island  of  Tamsø  in  the  Porsanger  Fjord,  West  Finmark,  is 

a  remarkable  exception  to  the  rule,  being  indeed,  in  that  respect, 

probably  unique  in  Scandinavia.  Here,  on  the  3«i  July  1872,  I 

discovered  along  the  banks,  in  the  space  of  half  an  hour,  no  less  than 

15  nests,  containing  each  2  eggs;  most  of  the  eggs  were  in  an  ad- 

vanced  stage  of  incubation.  This  species  being  a  noxious  bird,  I  took 

nine  sets,  which  lay  within  easy  reach.  They  were  located  not 

more  than  two  feet  from  the  water's  edge,  and  several  lay  on  the 
bare  turf  without  the  vestige  of  a  nest.  The  tarn  itself,  in  which 

there  was  no  fish  of  any  kind,  was  literally  covered  with  these 

birds,  and  gulls,  eiders,  and  geese. 

Both  sexes  share  the  labours  of  incubation.  A  male  sitting  on 

the  eggs  of  his  mate  was  shot  on  the  30th  June  1871.  (Total 

length  665  mm,  Wmg  305,  culmen  58V2,  tarsus  78,  tail  52  mm).  The 

stomach  contained  fragments  of  muscles  and  fish. 
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On  28th  June  and  Ist  July  1871  the  eggs  on  several  islands 

in  the  Skjærgaard  off  Folden  Fjord  were  fonn  cl  to  be  hatched. 

Young  in  down,  from  3  to  4  days  old.  Total  length  from  215 

to  225  mm;  culmeii  1 3 V2  —  15V.i>  tarsus  30 V2  —  35>  middle  toe 

28V2  -h  3V2,  —32+4  mm.  The  entire  body  was  envelopped  in 

a  thick  covering  of  brownish-black  velvety  down,  the  belly  only, 

particularly  in  the  smallest  example,  being  of  a  somewhat  lighter 

shade,  which  is  also  the  case  with  the  front  edges  of  the  eye-lids. 

The  young  just  out  of  the  shell  were  expert  divers.  On  terra 

firma  they  could  just  manage  to  shuffle  along,  in  a  clumsy  man- 
ner, pressing  on  both  farsi  at  the  same  time.  They  appeared  to 

be  of  an  irritable  temperament,  snapping  angrily  at  whatever  was 
held  out  to  them. 

Ur  i  a  tro  ile,  Lin. 

The  most  northern  colony  of  this  species  in  Norway  breeds 

on  the  Stappen  „Fuglevær",  near  the  North  Cape.  Every  one  of 
the  individuals  I  was  enabled  to  examine  here  towards  the  end  of 

June  1872  belonged  to  the  original  type. 

Comparatively  few  individuals  winter  in  Finmark,  most  of  the 

birdfi  migrating  south,  in  company  with  the  Spitsbergen  forms,  and 

passing  the  winter  in  great  numbers  in  the  western  and  southern 

fjords. 

Ur  i  a  Briinnichii,  Sab. 

Visits  the  coast  in  winter-time,  sometimes  in  considerable 

numbers.    Sommerfelt  records  it  as  breeding  commonly  in  East 
Finmark:  I  did  not  meet  with  it  in  West  Finmark  the  last  summer. 

Uria  grylle,  Lin. 

The  individuals  I  examined  in  Finmark  all  belonged  to  the 

normal  Scandinavian  form;    U.  Mandtii  was  not  observed. 

The  full  complement  of  eggs  is  more  frequently  two  than  one. 

The  female  deposita  ber  eggs  on  the  sea-shore,  in  erannies  of  the 

rocks,  or  beneatb  projecting  stones,  and  becomes  so  absorbed  in 

the  duties  of  incubation  as  to  be  not  infrequently  tåken  with 
the  hand. 
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Young  in  down  (Folden  Fjord,  July  Ist  1871):  Entirely  covered 

with  coal-black  down;  the  bill  and  feet  are  also  black.  A  young 
bird,  which  I  kept  alive  for  a  few  days,  feeding  it  on  fish,  would 

run  ab  out  with  gre  at  facility,  uttering  the  w  hile  a  loud  piping  cry. 

As  adults,  they  are  equally  expert  in  the  use  of  their  legs,  and 

will  speed  along  the  rocks  of  the  shore  for  a  considerable  distance. 

In  the  water,  they  will  chase  each  other  with  uplifted  head  and 

half-expanded  wings,  dive  for  a  moment,  and  with  bill  wide  agape 
utter  their  whistling  cry,  not  unlike  that.of  an  Anthus. 

Fratercula  arctica,  Lin. 

Young  in  down  were  found  at  Stappen  near  the  North  Cape 

on  the  26th  June  1872,  most  of  the  eggs,  however,  being  still  fresh 

or  but  slightly  incubated. 

Young  m  down,  just  out  of  the  shell,  with  empty  stomach, 

(one  of  them  had  swallowed  a  long  root  of  grass).  Total  length 

155 — 160  mm,  height  of  bill  12  mm,  from  nostrils  to  tip  10, 

tarsus  17,  middle  toe  18  -f-  6  mm.  Colour  above  sootty  black, 

breast,  wings,  rump,  and  inferior  portion  of  neck  greyish-black. 
Vent  and  ab  domen  white.  In  the  smallest  example,  a  whitish  streak 

only  extends  along  the  sternum.  The  down  being  exceedingly  thick, 

long,  and  puffy,  the  young  at  this  stage  have  all  the  appearance 

of  downy  balls. 

Mer gulus  alle,  Lin. 

Occurs  in  Finmark"  from  autumn  to  spring,  frequenting  the 
fjords  up  to  March  and  April. 

Alca  torda,  Lin. 

As  is  no  doubt  the  case  with  all  other  species  of  Alcidæ,  this 

bird  does  not  reach  maturity  till  the  2nd5  possibly  the  3rd  year  of 

its  existence.  At  Stappen,  near  the  North  Cape,  every  spot  beet- 
ling  on  the  cliffs  available  for  breeding  purposes  had  been  tåken  in 

possession,  and  yet  myriads  of  the  same  species,  consisting  almost 

exclusively  of  immature  individuals,  were  scattered,  like  dust  upon 

the  surface  of  the  water.  The  eggs  are  frequently  deposited  at 

so  great  a  distance  under  stones  as  to  be  all  but  inaccessible. 

Where  the  space  is  conhned,  they  are  often  laid  so  close,  that 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1872.  20 
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the  birds.  when  sitting,  almost  touch  one  another.  On  Renø  near 

Vardø,  for  instance,  upwards  of  20  eggs  of  this  and  Uria  trotte 

were  discovered  under  one  fragment  of  rock.  Under  such  cir- 
cumstances  there  is  little  probability  of  each  bird  being  able  to 

single  out  and  keep  to  its  own  egg. 

Large  numbers  of  this  bird  and  other  species  breeding  on  the 

,,Fuglevær"  are  caught  in  the  spring  in  nets.  Most  of  the  indi- 
vidual* leave  Finmark  at  the  approach  of  winter  and  repair  in  dense 

flocks  to  the  southern  shores. 

Al  ca  impennis ,  Lin. 

As  yet  —  I  make  bold  to  say  —  there  is  no  conclusive  evid- 
ence  of  a  single  example  of  this  species  having  occurred  within  the 

confines  of  the  country.  That  it  may,  in  exceptional  cases  have 

strayed  to  our  shores,  is  a  possibility  that  no  one,  I  presume,  will 

preiend  to  doubt;  but  when  I  have  passed  in  review  the  various 

facts,  advanced  with  the  express  purpose  of  giving  it  an  acknow- 
ledged  place  in  our  fauna,  I  shall  endeavour  to  show  that  not  one 

of  them  affords  satisfactory  proof  in  that  direction. 

In  the  year  1762,  Strøm1  records  this  species  in  his  „Be- 

skrivelse  over  Søndmør"  as  abundant  in  the  spring  of  the  year  both 
on  the  fjords  and  off  the  coast  of  Søndmøre,  in  Bergen  Stift,  where 

it  occurs  in  large  flocks;  he  also  gives  a  description.  defective 

indeed,  but  still  sufnciently  plain  to  recoguise  the  bird  of  its 

general  appearance,  and  states  emphatically  that  no  Norwegian 

author  had  previously  recorded  the  species. 

The  correctness  of  Strøm's  observation  has  long  been  doubted. 
It  is  true,  that  Nilsson  and  Steenstrup  are  both  agreed  in  supposing 

that  his  description  may  possibly  be  to  somr  ertent  in  accordance 

with  fact,  ..for  he  must  indeed  have  had  one  or  more  of  these 

birds  before  himr  but  the  large  numbers  in  which  he  alleges  they 

appear  must  necessarily  refer  to  some  other  species,  in  all  prob- 
ability to  Harclda  f/lacialis. 

I  will  now  endeavour  to  show,  that  Strøm  most  likely  never 

saw  a  specimen  of  Alm  impetmis  in  his  life,  and  that  the  descrip- 

1  «,1'hysisk  og  oecon.  Bcskr.  over  Fogderiet  Sondmor,  Soro  1762,u  p.  221. 
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tion  he  gives  is  founded  partly  on  what  he  may  have  read  of  the 

species, 1  and  partly  on  his  own  observations  and  what  he  had 
gathered  from  others  concerning  H.  glacialis. 

In  the  library  of  the  Christiania  University  there  is  the  MS. 

of  a  Journal  kept  by  Strøm  from  1756  to  1780, 2  and  containing 
the  subject  matter  from  which  he  worked  up  the  chapters  treating 

of  the  natural  history  of  Søndmøre.  In  the  said  Journal,  which  is 

not  paged,  the  species  in  question  is  found  recorded  in  the  fol- 

lowing  passages,  under  the  name  of  „Anglemage",  but  without 
mention  of  time  or  place.  Much,  too,  has  been  crossed  out,  which 

plainly  evinces  the  author's  uncertainty  with  the  subject. 
a.  „Anglemager  er  som  en  Teiste,  sort  med  en  hvid  Ring  om 

Øynene,  floker  sig  samman  og  raaber  ligesom  Angla  (Havcelde,  vide 

Klein  p.  133)  "    The  parenthetical  clause  has  been  struck  out. 
This  is  plainly  Harelda  glacialis  in  summer  plumage,  a  belief 

which  Strøm  himself  originally  entertained. 

b.  Anglemagen  ligner  den  saa  holdte  Penguin,  macula  alba  ante 

oculum,  dersom  den  ikke  blev  beskreven  med  en  hvid  Ring  om  Hal- 

sen og  dobbelt  saa  stor  som  en  Alke.  This  has  all  been  struck 

through. 

This,  it  appears,  is  not  an  original  observation.  The  meaning 

of  the  pronoun  ,,den"  in  the  phrase  „dersom  den  ikke11  is  not  clear. 

c.  Anglemagen,  sort  og  hvid  med  en  hvid  Streg  over  Øynene, 

. ...  er  Hig  Alken  i  Næbbet,  som  er  langt  og  krumt,  og  meget  hastig 

at  duke  under  og  komme  op  igjen,  liden  Top. 

d.  Anglemagen  er  uden  all  tvivl  Colymbus  minor  s.  Ducher, 

beskrives  af  Linnæo  som  cristatus.  (This  too  has  been  struck  out). 

These  remarks,  too,  collated,  as  it  appears,  with  the  descrip- 
tion  of  a  grebe,  originate  in  information  obtained  from  others. 

e.  Anglemagen,  større  og  længere  af  Kr  op  end  Alken,  og  mere 

hvid,  især  Hunnen,  de  har  en  hvid  Riet  over  Øyet,  langt  krumt  Næb, 

1  For  instance:  Debes,  Færoæ  $  Færoa  reser ata}  Kbhvn.  1673. 
2  Annotations-Boog  over  Mærkværdigheder  (i  Natur-Historien)  paa  Syndmøer,  1756 -1780. 

20* 
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Hannen  en  hvid  Ring  om  Halsen,  eller  næsten  overalt  hvid  Hals  og 

kvide  Vingefjære  yderst  i  Vingen.  Plautus  Pingvinus  Kleinii,  s. 

Alca  mac.  alba  ante  oculum,  Linn. 

It  is  hardly  possible  that  Strøm  can  have  penned  the  above 

notices  from  ocular  inspection  of  the  bird.  The  coloration  of  plum- 

age  is  represented  to  vary  in  the  different  individuals;  no  mention 

whatever  is  made  of  the  wings,  which  in  a  description  of  the  true 

bird,  could  not  be  passed  by  unnoticed.  Besides,  the  white  spot 

would  not  have  been  located  above  the  eye,  had  Strøm  been  de- 

scribing  from  autopsy.  Indeed  the  entire  account  bears  the  impress 

of  being  worked  up  from  books. 

With  the  exception  of  what  has  been  here  transcribed,  there 

is  no  further  account  of  the  species  in  Strøm's  voluminous  Journal, 
though  it  certainly  contains  the  sum  of  his  observations  on  Natural 

History;  and  hence  the  account  of  Alca  impennis  and  of  its  <><■<  «r- 
rence  on  the  Norwegian  coast  given  by  that  author  in  his  „Sønd- 

møres  Beskrivelse",  cannot  possibly  ref  er  to  the  true  species,  which 
indeed  hc  had  never  had  an  opportunity  of  Bxamining, 

2.  In  the  year  1764,  Briinniche  in  his  „Ornithologia  borealis", 

p.  26,  notices,  that  a  specimen  of  this  species,  marked  „ex  Norvegia", 
was  preserved  in  the  Museum  at  Copenhagen.  Whether  this  speci- 

men actually  came  from  Norway,  is  of  course  impossible  to  decide, 

but  several  species,  which  hardly  had  occurred  within  the  confines 

of  the  country,  are  the  subject  of  a  similar  designat  ion. 

3.  In  Krogh' ]s  »Efter  r  eininger  om  Provstiet  Nordfjord",  writ- 
ten  in  1766 — 80  l,  there  is  the  following  passage:  — 

Anglcmagcr  (Alca  impennis)  kaldes  her  almindeligst  Anglcfilc, 

findcs  i  Mcengde  om  Vinteren  ved  Havlcystcn,  men  kommer  kun  sjel- 
dent ind  i  Fjordene. 

This  statement  is  obviously  based  on  Strøm's  remarks,  men- 
tioned  above. 

4.  In  1850,  Lilljeborg  in  his  ̂ Bidrag  till  Nor  ra  By  sslands 

och  Norriges  Fauna"  etc.'2  records  that  ,<Alca  impennis  skulle  for 

1  Topopr.  Statist.  Saml.  Part  2,  Vol.  1. 

1  Kgl  Vet.  Akad.  Handl.  f.  1850,  p.  331. 
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langere  Tid  sedan  hafva  blifvit  shjiiten  i  Trakten  och  var  hånd  un- 

der benåmningen  den  store  Ømmer." 
The  individual  here  referred  to  not  having  been  preserved, 

or  seen  in  the  flesh  by  Lilljeborg,  this  record  is  hardly  sufficiently 
authenticated. 

5.  In  the  year  1838,  Rasch,  in  his  ̂ Fortegnelse  og  Bemærknin- 

ger  over  de  i  Norge  forekommende  Fugle"  1  writes  as  follows :  —  Gjen- 
nem  Stud.  med.  Schiibeler  er  jeg  bleven  underrettet  om,  at  den 

(Aka  impennis)  i  Vinter  (1838)  er  bleven  dræbt  i  Nærheden  af 

Freder  iksstad." 

On  my  applying  to  Mr.  Schiibeler,  now  Professor  of  Botany  at 

the  University  of  Christiania,  for  further  information  on  the  sub- 
ject,  he  frankly  admitted  that  the  individual  in  question,  which 

was  not  preserved,  and  which  he  did  not  see,  could  hardly  have 
been  examined  with  sufficient  care. 

6.  In  the  year  1858,  Nilsson,  in  his  Skandinavisk  Fauna,2 
produces  a  letter  from  Nordvi,  dated  Mortensnæs,  in  East  Finmark, 

May  llth  1856,  containing  a  statement  to  the  effect  that  ab  out  the 

year  1848,  in  the  beginning  of  April,  an  individual  was  most  likely 

shot  (ganske  vist  er  skudt)  at  Vardø,  but  not  preserved.  This 

however,  like  the  rest,  is  hearsay  evidence,  Nordvi  not  having 
examined  the  individual  himself. 

1  Nyt  Mag.  f.  Naturv.  1  B.  p.  386. 
2  Foglarne,  S**  Ed.  Vol.  2,  p.  571. 

Erratum. 

Page  234,  Line  18:    „In  dress,  but  not  in  size." 



To  nyfundne  norske  Rune-lndskrifter  fra  den 
ældre  Jærnalder. 

Af 

Sophus  Bugge. 

(Med  en  lithographeret  Plade) 

Gjentagne  Gange  har  jeg  fremhævet  Vigtigheden  af  de  med 

den  længere  Rækkes  Runer  skrevne  Indskrifter,  af  hvilke  den  aller- 

største  Del  hører  hjemme  i  et  af  de  tre  nordiske  Lande. 1  Disse 
Indskrifter  er  ved  Siden  af  den  gotiske  Bibeloversættelse  og  endel 

mindre  Stykker  i  gotisk  Sprog  de  ældste  kjendte  sammenhængende 

Prøver  af  germansk  Tungemaal  overhoved.  Enkelte  af  dem  er 

vistnok  noget  ældre  end  den  Tid,  da  Vulfila  virkede,  flere  er  indtil 

omkring  300  Aar  yngre.  For  os  blive  Indskrifterne  særlig  vig- 
tige  derved,  at  de  er  de  eneste  umiddelbare  Levninger  der  er 

gjæmte  til  os  af  det  Sprog,  som  taltes  i  de  tre  nordiske  Lande 

før  ottende  Aarhundred.  Sammen  med  den  arkæologiske  Behand- 

ling af  jordfundne  Sager  maa  da  den  sproglige  Undersøgelse  af 

disse  Indskrifter  være  det  vigtigste  Hjælpemiddel  til  at  lære  at 

kjende  det  Folkeslags  Nationalitet,  som  boede  i  Norden  i  omtrent 

de  syv  første  Aarhundreder  af  vor  Tidsregning. 

Medens  Arkæologien  fyldigere  og  fra  flere  Sider  belyser  Folkets 

Kultur,  Eiendommelighed  og  Udbiedelse,  kan  den  ikke  med  fuld 

Bestemthed  besvare  Spørsmaalet  om  dets  Æt  og  Slægtskab  med 

andre  Stammer.    Dette  Svar  maa  Sproggranskningen  kunne  give. 

Naar  Sproggranskerne  hidtil  ikke  er  blevne  enige  om,  i  hvilket 

Forhold  det  ældste  nordiske  Kunesprog  staar  til  andre  germanske 

1  Jeg  tager  her  ikke  Hensyn   til   don  afændrede  og  udvidcile  Form  af  Rune- 
skriften, som  forekommer  i  oldcngclske  Indskrifter. 
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Tungemaal,  saa  ligger  Grunden  hertil  naturlig  deri,  at  de  eneste 

Sprogmindesmærker,  Runeindskrifterne,  er  saa  faa  og  korte,  tildels 

ogsaa  saa  utydelige  og  derfor  vanskelige  at  tolke,  hvorfor  de  ikke 

give  os  tilstrækkeligt  Kjendskab  til  det  Sprog,  hvori  de  er  affattede. 

Men  hvad  jeg  i  Begyndelsen  af  1868  skrev,  at  hvert  Aar  brin- 
ger nye  Fund,  har  nu  i  en  Aarrække  holdt  Stik,  og  dette  lover 

os  godt  for  Fremtiden.  Hver  ny  Indskrift,  hvor  kort  den  end  er, 

pleier  at  lære  os  noget  nyt  om  dette  det  ældste  kjendte  nordiske 

Sprog,  der  lidt  efter  lidt  maa  opdages,  reconstrueres,  ligesom  de 

Sprog,  hvori  Kileindskrifterne  er  affattede,  eller,  for  at  holde  os 

til  nærmere  liggende  og  mere  ensartede  Eksempler,  ligesom  Gallisk 

eller  de  olditaliske  Sprog  (Oskisk,  Umbrisk,  Etruskisk  o.  s.  v.). 

Fundet  af  en  hidtil  ukjendt  Indskrift  med  den  længere  Rækkes 

Runer  er  da  en  liden  videnskabelig  Begivenhed,  der  maa  vække 

Interesse  navnlig  i  Sproggranskernes  Kreds.  Jeg  skal  her  omtale 

et  Par  slige  Fund  fra  Norge,  som  det  sidste  Aar  (1872)  har 

bragt  os. 

I.   Valsfjorden  i  Fosen. 

At  den  første  Indskrift,  som  jeg  her  skal  behandle,  er  bleven 

almindelig  kjendt,  skyldes  Adjunkt  Karl  Rygh  i  Trondhjem.  Alt, 

hvad  jeg  har  erfarét  om  Indskriften,  grunder  sig  paa  Meddelelser 

fra  ham  og  fra  Student  Undseth. 

Nordlig  i  Bjugns  Præstegjeld  i  Fosens  Fogderi  gaar  Valsfjorden 

ind;  den  ender  i  to  smaa  Viger,  der  ved  et  paa  det  smaleste  250 

Alen  bredt  Eid,  hvorover  Baade  ofte  drages,  Valseidet  kaldet,  er 

adskilt  fra  Fjorden  Koet,  som  gaar  ind  fra  Nord  paa  Østsiden  af 

Jøssundshalvøen.  Paa  Valseidet  er  15  Hauger  og  en  Stenkreds, 

hvilke  alle  efter  Stud.  Undseths  Mening,  forsaavidt  der  ved  Grav- 

ning er  fundet  noget  i  dem,  har  vist  sig  at  være  fra  den  ældre 

Jærnalder.  Blandt  de  opgravne  Oldsager  er  to  Bronceringe  i  en 

Haug,  en  Ring  af  Electrum  i  en  anden. 

Ved  den  sydligste  af  de  nævnte  Viger,  Oksvollbugten,.  tindes 

Indskriften.   Den  blev  først  opdaget  af  den  nuværende  Eier  Daniel 
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Oksvoll,  og  ingen  uden  han  vidste  om  den,  da  han  i  Pinsen  1872 

paaviste  den  for  Adjunkt  Rygh.  Indskriften  findes  paa  en  lodret 

8 — 10  Alen  høi  Bergvæg;  nederste  Rune  er  neppe  mere  end  20 
Fod  over  høieste  Vandstand  og  ikke  fuldt  100  Alen  fra  Søbredden. 

Runerne  er  skrevne  i  en  lodret  Linje  og  maa  læses  nedenfra  og 

fra  høire.  Efter  denne  Linje  gaar  der  imidlertid  et  Vandsig,  og 

det  er  rimeligvis  dette,  som  har  slidt  Stenen  saaledes,  at  der  nu 

næsten  slet  ikke  er  nogen  Fordybning  efter  Bogstaverne.  De 

skjelnes  næsten  kun  deraf,  at  de  har  beholdt  en  hvidgraa  Farve, 

medens  Våndet  har  farvet  den  Flade,  hvorpaa  de  staa,  brun.  Lidt 

ovenfor  Indskriftens  Midte  bues  Fjældet  en  Smule  ud,  og  der  har 

Afslidningen  været  stærkere.  Runerne  se  ud,  som  om  de  er  filede 

ind.  Den,  som  har  ristet  Runerne,  kan,  selv  om  han  har  staaet 

paa  en  Afsats,  som  springer  frem  under  Indskriften,  kun  med  en 

Stie  have  naaet  de  10  øverste  Runer,  hvis  Forholdene  ved  Berget 

dengang  var  de  samme  som  nu. 

Rygh  sendte  mig,  kort  efterat  han  havde  op  daget  Indskriften, 

en  Afskrift  med  tilføiede  Bemærkninger  om  hver  enkelt  Rune.  Ud 

paa  Sommeren  tog  han  med  største  Omhu  en  Kalkering,  der  paa 

hpsstaaende  Plade  øverste  Fig.  a  er  gjengiven  i  Maalestok. 

Indskriftens  Krumning  i  denne  Kopi  er  at  forklare  af  Bcrgvæggens 

Udbøining.  Hvor  Linjerne  er  dobbelte,  antyder  det,  at  de  med 

lige  stor  Rimelighed  kan  drages  paa  det  ene  Sted  som  paa  det 

andet.  Hvor  Trækkene  er  betegnede  ved  Prikker,  angiver  dette, 

at  Rygh  har  været  i  Tvil,  om  det  er  Runerids  eller  naturlige  Gaarer 

i  Stenen.  Ved  Rune  4  (fra  høire)  kommer  Afbrydelsen  paa  Krum- 

staven  til  venstre  af  en  Indhuling.  —  Derhos  har  Student  Undseth 

meddelt  mig  en  særdeles  god  Tegning,  der  er  et  Resultat  af  gjen- 
tagne Undersøgelser.  Denne  Kopi,  der  tager  mindre  Hensyn  til 

tilfældige  Ujævnheder  i  Runernes  Form,  er  meddelt  paa  samme 

Plade  som  Fig.  b.  Ogsaa  har  jeg  af  Undseth  faaet  en  Kopi,  som 

er  tågen  af  en  ikke  runekyndig  Skolelærer;  denne  staar  meget 

tilbage  for  de  andre,  men  kan  dog  være  til  Hjælp  ved  Sammen- 
ligningen.  Den  sidste  betegner  jeg  ved  c. 
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I  Indskriften  kan  Skilletegn  ikke  sees.  Runerne  er  omtrent 

4"  lange. 
Længst  til  høire  er  tre  nogenlunde  lodrette  Streger  kun  halvt 

saa  høie  som  Indskriftens  Runestave.  Disse  Streger  synes  ikke 

at  kunne  danne  nogen  Rune,  men  skal  rimelig  betegne  Indskriftens 

Begyndelse.  Som  Analogi  kan  nævnes,  at  Indskriften  med  kortere 

Rækkes  Runer  paa  Ringen  i  Forså  Kirke  i  Helsingland  (Stephens 

Oldnorthern  runic  monuments,  S.  684)  foran  første  Rune  har  ||| 

3  lodrette  Streger  paa  hver  Side  omgivne  af  3  Prikker;  dog  er 

disse  Streger  ligesaa  høie  som  Indskriftens  Runer. 

Første  Ord  læser  jeg 
HAGTJSTALDIe. 

Ved  Tegnene  for  A,  L  og  især  T  kan  det  mærkes,  at  Kvistene 

skraane  mindre  nedad  end  sædvanligt.  Fjerde  Rune  er  sikkert  U, 

skjønt  Formen  oventil  synes  noget  afvigende  fra  den  almindelige. 

Rune  9,  der  kommer  igjen  som  Rune  19,  er  D.  I  Tegning  b  har 

Runen  væsentlig  sin  almindelige  Form  Pfl,  og  Undseth  paastaar  med 

Bestemthed  at  have  seet  den  forbindende  Midtstreg.  Denne  maa 

være  meget  svag,  hvorfor  baade  9  og  19  i  Tegning  a  og  c  er  gjen- 

given  ved  K|.  Dette  Tegn  sees  paa  en  paa  Fyn  funden  Brakteat 

(Stephens  Nr.  24,  Atlas  f.  nord.  Oldk.  Nr.  101),  hvor  det  mulig 

tør  forstaaes  som  D-Rune,  uagtet  denne  Brakteats  uforklarede  Ind- 
skrift  ikke  synes  at  indeholde  Ord. 

HAGUSTALDIk  forstaar  jeg  som  Mandsnavn  i  Nominativ. 

Samme  Mandsnavn  brugtes  hos  tydske  Stammer  i  8de  og  9de 

Aarhundred,  se  Forstemann  Namenbuch  I  S.  576 ;-  det  forekommer 

saaledes  som  Hagastalt  i  Meichelbecks  hist.  Frising.  Nr.  85  fra 

8de  Aarh.  Som  Appellativ  er  samme  Ord  vidt  udbredt  i  de  syd- 

og  vest-germanske  Sprog.  I  oldhøitydske  Glosser  har  det  Formerne 
hagnstalt,  hagastalt  og  forklares  caelebs,  juvenis,  tiro,  famulus, 

mercenarins,  agricola;  i  Heliancl  betyder  hagustald  (cod.  Monach.), 

hagastold  (cod.  Cotton.)  Yngling,  Tjener;  i  Oldengelsk  hagtisteald, 

hægsteald  juvenis,  tiro,  caelebs.  I  Oldhøitydsk  og  Oldengelsk  bra- 
ges Ordet  ogsaa  adjektivisk,  og  i  Oldeng.  forekommer  derhos  et 

Intetkjønsord  hagusteald  caelibatus.   I  nyhøitydsk  hagestoh,  der 
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allerede  fremtræder  i  13de  Aarh.,  er  Formen  uregelret  og  Betyd- 

ningen afvegen  fra  den  ældre. 

Ordet  forekommer  ogsaa  i  nordiske  Sprog.  Kongen  kaldes  i 

Sigordarkvida  skamma  31  grantur  haukstalda,  af  Tjodolv  Arnorsson 

Magnus  den  godes  Skald  (Snorra  Edda  I,  4G2)  konr  haukstalda 

(haukstalla  i  ett  Haandskr.  er  vel  en  urigtig  Form,  skjønt  ogsaa 

nynorske  Bygdemaal,  som  nedenfor  skal  nævnes,  har  II  for  Id  i 

Ordet),  Høvdingen  i  Oddrunargr.  6  vinr  haukstalda;  en  versificeret 

Opregning  af  Kongers  Navne  (Sn.  E.  II,  469,  551)  indledes  ved 

Ordrene:  man  ek  haukstalda  heiti  seg  ja.  Den  noget  forskjellige  Be- 
tydning uagtet  synes  det  ikke  tvilsomt,  at  dette  er  samme  Ord. 

Vi  maa  da  som  Form  for  Nominativ  i  Ental  opføre  haukstaldr. 

Til  oldeng.  hagusteald  skulde  efter  regelret  Lydudvikling  svare 

oldn.  hogstaldr.  Holtzmann  (altdeutsche  Gramm.  I,  97)  mener  der- 

for, at  haukstalda  er  et  af  de  Ord,  som  bevise,  at  en  Del  afEdda- 

digtene  ikke  oprindelig  er  optegnede  i  Nordisk.  Der  er  vistnok  en- 

kelte sproglige  Eiendommeligheder  i  de  norrone  mythisk-heroiske 

Digte,  som  vise  Paavirkning  af  andre  germanske  Stammers  Digt- 
ning  (saaledes  drekka  ok  dæma  i  Forhold  til  oldeng.  drincan  and 

dréman).  Men  det  her  omhandlede  Ord  behøver  ikke  at  være  op- 

taget  udenfra;  ti  ogsaa  hjemlige  Ord  kan  lide  en  uregelret  Lyd- 
forandring  derved,  at  de  af  det  talende  Folk  blive  satte  i  Forbindelse 

med  og  i  Form  førte  nærmere  hen  til  andre  Ord,  med  hvilke  de 

fra  først  af  intet  har  at  gjøre :  ligesom  pusund  forandres  til  pushundrad, 

heimolt  til  hcimhollt,  preskoldr  i  senere  Islandsk  til  prepskjoldr, 

saaledes  kan  hogstaldr  (eller  egentlig  hogstaldr,  udtalt  hag-)  være 
Mevel  forandret  til  hauhstaldr,  hvilken  Forandring  kan  yærebleven 

hjulpen  frem  derved,  at  man  tænkte  paa  haukr  en  Helt.  Og  netop 

ved  samme  Ord  er  jo  en  uregelret  Lydforandring  (ved  Indflydelse 

af  stolz)  indtraadt  i  hagcstolz,  uagtet  Ordet  er  gammelt  i  Høitydsk. 

Medvirkende  ved  Indforelsen  af  den  uregelrette  Form  haukstaldr 

kan  ogsaa  den  Omstændi^hed  have  været,  at  Ordet  paa  Island 

kun  havde  holdt  sig  i  Digtersproget.  At  Ordet  ikke  er  et  Laan 

fra  et  unordisk  Sprog,  støttes  nu  derved,  at  det  som  Navn  læses 

i  Valsfjord-Indskriften. 
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I  en  afvigende  Betydning  og  Form  bruges  Ordet  endnu  i  Nor- 
den. I  øvre  Telemarken  er  det  ældre  Ord  for  en  Enkemand 

hogstall  (med  aabent  6)  eller,  som  jeg  har  hørt,  haugstall,  haugstadtfe; 

det  er  endnu  i  enkelte  Bygder,  som  i  Mo,  det  næsten  ene  bruge- 

lige  Ord  for  Enkemand.  I  samme  Betydning  i  Hallingdalen  haug- 

stdllar,  i  Baahuslen,  Vermlancl  og  Dalsland  hogstall.  I  nulevende 

norske  Bygdemaal  har  vi  altsaa  den  samme  uregelrette  Lydfor- 
andring  til  au;  derhos  uregelret  II  for  Id  (i  det  hallingdalske 

haugstallar  synes  formen  forandret  ved  Indflydelse  af  det  gamle 

stallari).  Betydningen  Enkemand  er  senere  Udvikling  af  Betydningen 

ugift  Mand  overhoved.  Om  Ordet  i  de  nævnte  Bygdemaal  ergjæmt 

fra  ældgammel  Tid  eller  om  det  i  Middelalderen  er  kommet  ind  i 

dem  udenfra,  vover  jeg  ikke  at  afgjøre. 

Den  oprindelige  Betydning  af  dette  sammensatte  germanske 

Ord  er  af  Moriz  Heyne  i  det  af  Brødrene  Grimm  begyndte  Værk 

„Deutsches  Worterbuch"  IV,  2  Abth.,  S.  155  bestemt  som  „der 

eines  hages  waltende,  ihm  vorstehende  oder ihn besitzende",  hvil- 

ket støttes  ved  en  længere  lærerig  Udvikling.  Hvis  denne  For- 

klaring er  den  rette,  maa  det  første  Led  hagu-  være  en  ellers  ikke 

forekommende  Substantivstamme,  som  har  været  enstydig  og  nær 

beslægtet  med  tydsk  hag,  Gen.  hages,  egentlig  Stamme  haga  (jfr. 

oldn.  hagi,  Stamme  hag  an),  der  oprindelig  betegner  et  Hegn  eller 

et  indhegnet  Jordstykke,  deraf  en  Eiendom  paa  Landet;  Betydnings- 
udviklingen  ved  hagustalt  er  da  omtrent  den  samme  som  ved  det 

romanske  baccalarius,  eng.  bachelor.  HAGU-  er  en  ?<-Stamme  med 

uforandret  Udlyd  ligesom  HAf>U  paa  Istaby-  og  Gommor-Stenene, 

OWLf>U  paa  Torsbjerg-Dopskoen  o.  fl.  Andet  Led  staar  i  For- 
bindelse med  got.  gastaldan,  Præt.  gastaistald,  besidde,  gastalds  i 

det  sammensatte  aglait  gast  al  ds  aicr/pcxspiy/^.  andstaldan  forsyne  en 

med  noget,  oldeng.  gesteald  n.  statio,  domicilium,  possessio. 

Da  der  i  Tim.  1,  3,  8  er  læst  aglait gastaldans  (hvilket  Uppstrom 

dog  betegner  som  „obscurum")  og  da  Nom.  Fl.  i  Heliand  2549 
(Heynes  Udg.)  i  det  Cottonske  Haandskrift  har  Formen  hagustoldos 

(i  Modsætning  til  gesti  2060),  saa  skulde  man  vente,  at  den  op- 
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rindelige  Stamme  var  hagustalda  og  at  Nomin.  Ental  i  det  ældste 

nordiske  Runesprog  følgelig  var  HAGUSTALDAr.  Jeg  skrev  derfor 

til  Adj.  Rygh  og  spurte,  om  der  i  Indskriften  ikke  kunde  læses 

saaledes  istedenfor  H-DIr,  som  han  havde  læst.  Men  efter  fornyet 
Undersøgelse  erklærede  han  næstsidste  Rune  i  Ordet  for  sikkert 

|,  og  derom  er  alle  de  tre  Kopier  enige.  I  HAGUSTALDIr  har 

vi  da  Nominativ  af  en  Stamme  H-DI.  Den  er  ensartet  med  GASTIr 

paa  Guldhornet  og  paa  Berga-Stenen,  MARIr  paa  Torsbjerg-Dop- 

skoen,  hvori  jeg  har  fundet  Nominativer  af  «-Stammer,  samt  med 

INIr  paa  Mojebro-Stenen  efter  mit  endnu  ikke  tiykte  Forsøg  til 
Tolkning  af  dennes  Indskrift. 

Vistnok  forekommer  der  af  det  her  behandlede  Ord  ellers  ikke 

Former,  som  er  at  forklare  af  en  «-Stamme  (ti  haistaldi,  hastaldi 

er  latinsk,  ikke  tydsk,  Form  for  Nom.  Fl.),  men  et  dialektisk  Skifte 

mellem  a-  og  «-Stammer  er  intet  usædvanligt.  Saaledes  har  de  ger- 

manske Sprog  Stammen  fiska  ligeoverfor  den  latinske  pisci;  Gotisken 

Stammerne  armt,  barmi,  gardi,  laihi  ligeoverfor  de  nordiske  arma, 

harma,  garda,  leika.  Ja  endog  inden  samme  Sprogart  kan  i  samme 

Ord  Former  af  en  Stamme  paa  a  og  en  paa  *  skifte  med  hinanden, 

saaledes  got.  Nomin.  vegos,  Dat.  végim.  Derimod  tale  Formerne 

i  de  andre  germanske  Sprog  bestemt  imod  at  opfatte  HAGUSTALDIr 

som  Nominativ  af  en  Stamme  paa  ja. 1  Det  tør  da  ansees  for 

godtgjort,  at  det  ældste  nordiske  Runesprog  af  Stammer  paa  i 

dannede  Nominativ  Ent.  paa  Ir  og  deri  stod  paa  et  ældre  Trin 
end  Gotisk. 

Andet  Ord  i  Indskriften  antager  jeg  for  sikkert  at  være 

£>EWAr.  Saaledes  har  baade  Rygh  og  Undseth  læst;  Ry-h 
erklærer  vistnok  for  mindre  sikre  „det  første  kunde  til  Nød 

endog  la  ses  som  men  ̂ EBAr  vilde  være  uforklarligt.  E-Ru- 

nen  synes  her  at  have  en  Form,  der  nærmer  sig  til  den,  som  sees 

paa  Torsbjerg-Dopskoen,  [f.  ̂ EWAr  forekommer  ogsaa  i  det 

sammensatte  Navn  OWLKJ-KWAr  paa  Dopskoen  fra  Torsbjerg, 

1  I  OMcng.  lindes  i  Nom.  Fl.  forudcn  hægstealdas  ogsaa  hæysteald  efter  konsonan- 
tiske  Stammers  Burning. 
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se  Tidskr.  f.  Philol.  VIII,  180  f.  Den  af  Wimmer,  V.  Thomsen  og 

mig  givne  Læsning  og  Tolkning  af  sidstnævnte  Indskrift  støttes  ved 

Valsfjord-Indskriften.  fEWAn  er  =  got.  pius  Træl,  oldeng.  peoiv, 
oldhøitydsk  deo  (kun  I  Navne).  I  Oldnorsk  har  Ordet,  som  af 

mig  paavist,  holdt  sig  i  den  regelret  tilsvarende  Form  pér  som 

sidste  Led  af  Navne,  f.  Eks.  Eggpér,  Hjdlmpér,  Sigpér.1  I  Aar- 
bøger  f.  nord.  Oldk.  1870,  S.  214  tror  jeg  at  have  paavist,  at 

I^EWAr,  hvoraf  pér,  er  oprindeligere  end  got.  pins  ved  Bibeholdelse 

baade  af  det  korte  e  ogaf  w;  den  fællesgermanske  Form  er  pewa-s. 

Formen  PEWAr  godtgjør  efter  min  Mening  ogsaa,  at  A  foran  r  ikke, 

som  Gislason  antager,  er  indskudt;  ti  hvis  Stammens  udlydende  a 

tidligere  havde  manglet  i  Nomin.  Ent.,  saa  maatte  w  umiddelbar 

foran  Nominativsmærket  være  blevet  til  w,  ligesom  i  Gotisk,  og 

Indskydelsen  af  a  mellem  u  og  r  eller  s  vilde  være  uforklarlig. 

Sidste  Ord  blev  af  Adj.  Rygh  første  Gang,  han  undersøgte 

Indskriften  (da  flere  Runer  ellers  var  ham  utydelige),  læst  GODAGA ; 

men  anden  Gang  saa  han  efter  sidste  A  det  Tegn,  som  er  gjen- 

givet  Fig.  1  a.  Han  bemærker  derom :  „  Jeg  finder  det  mest  ri- 
meligt,  at  det  hele  kun  er  en  af  de  mange  Gaarer  i  Stenen.  Skulde 

det  være  et  Bogstav,  maatte  det  være  Undseth  holder  Teg- 

net for  sikkert  at  være  en  Rune;  jfr.  hans  Tegning  (b).  c  har  5. 

Jeg  antager  herefter  Tegnet  for  en  s-Rune,  der  mulig  har  været 
noget  anderledes  formet  (£  ?)  end  første  S.  Jeg  læser  altsaa 

GODAGAS.  Heri  finder  jeg  Genitiv  af  et  Mandsnavn,  hvis  Stamme 

er  GODAGA.  Vi  har  da  her  Sidestykke  til  den  Genitivform  af 

en  Hankjønsstamme  paa  a,  som  jeg  før  har  paavist  i  HNABDAS 

paa  Bø-Stenen  og  som  efter  min  Mening  ikke  gjennem  den  til- 

svarende gotiske  Endelse  -is  som  Mellemled  har  udviklet  sig  af 

Crrundformen  -asja.  Derimod  forudsætter  den  i  almindelig  Old- 

nordisk  brugelige  Genitivdannelse  den  Form,  som  vifinde  i  Bø-  og 

Valsfjord-Indskrifterne.    Jfr.  Aarbøger  f.  nord.  Oldk.  1870,  S.  200  f. 

1  Mulig  er  pebornum  Gul.  115  (Ng.  gl.  Love  I,  S.  51)  mere  end  en  Skrivfeil. 
pirr  (ti  i  er  vistnok  langt)  m.  Træl  Snorra  Edda  I,  532  og  fl.  St.,  Acc.  leidi- 
ptr  Haustlong  Sn.  E.  I,  312,  pir  f.  Trælkvinde  Rigsjmla  10,11  er  dannede  ved 
et  andet  Suffix  end  got.  pius  m.,  pivi  i. 
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Naar  Gislason  i  Modsætning  til  min  Opfatning  har  sagt:  „Det 

sidste  A  i  HNABDAS  er  formodentlig  af  samme  Art,  som  Æ  i  det 

middeldanske  DAGHÆS,  E  i  KRAFTES  i  den  nydanske  bibelover- 

sættelse  ,  E  i  f>ORGESTES  hos  Are  Frode  . . .  osv.,  ti  når  de 
a  ldre  runeindskrifter  ikke  engang  kunde  tåle  LF  i  indlyd  foran  en 

vocal  [dette  kan  ikke  siges  at  have  været  almengyldig  Regel  S. 

B.],  er  det  så  muligt,  at  de  kunne  tåle  det  næsten  uudtalelige 

BDS?U,  saa  gjendrives  dette  ved  GODAGAS  i  Valsfjord-Indskriften 
(forudsat  at  Ordet  er  rigtig  læst),  hvilken  Form  viser,  at  A  staar 

foran  Kasusmærket  S  i  Gen.  Ent.  af  Hankjønsstammer  paa  a 

uden  Hensyn  til,  hvilken  Konsonant  eller  hvilke  Konsonanter  der 

gaar  forud  for  A. 

Det  her  forekommende  Mandsnavn,  der  i  Nomin.  maa  have 

hedt  GODAGAr,  staar  utvilsomt  i  Forbindelse  med  Adjektivet 

„god",  oprindelig  Stamme  r/oda,  der  oftere  forekommer  i  Navne, 
f.  Eks.  i  got.  Godila.  Netop  det  her  i  Indskriften  forekommende 

Navn  véd  jeg  ellers  ikke  at  paavise,  ti  Tothyoc  hos  Prokop  synes 

forskjelligt. 

Til  at  forklare  Navnets  Dannelse  synes  to  Veie  mig  mulige. 

GOD  AGA  kan  være  dannet  sdgdda  som  Stammen  heila-ga  hellig  afheila 

hel. 1  Man  vil  ikke  med  Grund  kunne  paastaa.  at  en  saadan  Adjek- 
tivdannelse  ei  kan  bruges  som  Mandsnavn  (om  end  lignende  Til- 

fælde  ikke  er  hyppige);  i  Oldtydsk  f.  Eks.  forekommer  som  Navn 

Otag  (d.  e.  rig),  og  et  tilsvarende  norsk  Mandsnavn  Audigr  for- 

udsættes  af  Gaardnavnet  Audigs-stadir  i  Oynafylke  (Munch  Beskr. 

over  Norge  S.  72)  og  paa  Vestfold  (Munch  S.  176). 

Den  anden  Mulighed,  som  forekommer  mig  mere  sandsynlig, 

er  at  GODAGA  er  sammendraget  for  GODADAGA,  jfr.  f.  Eks. 

DALIDUN  paaTune-St.  for  DALIDADUN.  GODAGA  vilde  i  dette 

Tilfadde  være  sammensat  af  Adjektivstammen  GODA  og  Substan- 

tivstammeii  DAGA.  Paa  Kinang-Stenen,  hvis  Indskrift  heretter 

skal  granskes,  har  vi  DAGA-it  som  Mandsnavn,  der  jo  ogsaa  i 

senere  Tider  er  vel  kjendt  i  Norden.    Samme  Ord  forekommer 

1  Det  nu  i  Norge  brugelige  godiij  (udtalt  med  ikke  aandcnile  </),  godhjertet,  god- 
modig, synes  at  være  et  nyere  Ord. 
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baade  i  Norden  (Her  dag  r)  og  især  hos  andre  germanske  Stammer 

som  sidste  Led  af  sammensatte  Mandsnavne ;  flere  af  disse  sam- 

mensatte tydske  Navne  indeholde  som  første  Led  en  Adjektivstamme : 

Halegdag,  Ho  dag,  Li  op  dag. 

Hvad  Betydningen  af  ̂ EWAr  angaar,  saa  synes  vistnok  Or- 
dets Anvendelse  i  Navne,  der  tillæges  høibyrdige  Mænd,  at  vise, 

at  det  fra  først  af  har  betegnet  en  ung  Mand  eller  Dreng  over- 

hoved.  Men  da  Betydningen  Træl  er  den  eneste,  der  ved  Appel- 

lativet kan  paavises  i  de  germanske  Sprog,  Gotisk  medregnet,  saa 

har  vi  i  Valsfjord-Indskriften  ikke  Ret  til  at  antage  anden 

Betydning. 

Den  hele  Indskrift  læser  jeg  altsaa:  HAGUSTALDI*  f>EWAn 
GODAGAS,  hvilket  jeg  oversætter:  Hagustald  Goddags  Træl. 

I  gotisk  Form  vilde  den  hede:  Hagustalds  pins  Godadagis,  i  almin- 
delig  Oldnorsk:  Haukstaldr  (eller  Hggstaldr)  præll  (eller  efter 

Formen  *pér)  Goddags. 
To  andre  norske  Runeindskrifter  er  anbragte  paa  lignende 

Maade.  Den  ene  findes  paa  en  brat  Fjældvæg  ved  Søen  Fram- 

varen  i  Vanse  Præstegjæld  paa  Lister  8  Fod  over  Vandfladen. 

Den  er  omtalt  bl.  a.  i  Videnskabs-Selskabets  Forhandlinger  for 
1851  af  Tellef  Dahll  og  R  A.  Munch.  Af  denne  Indskrift  har 

man  endnu  ingen  tilfredsstillende  Kopi,  og  det  kan  derfor  endnu 

ikke  godtgjøres,  at  Runerne  er  den  ældre  Jærnalclers  Skrift;  men 

dette,  som  Munch  antog,  er  dog  paa  Forhaand  sandsynligt. 

Den  anden  Indskrift  er  indhugget  i  den  lodrette  Fjældvæg 

V4  Mil  fra  Veblungsnæs  11  eller  12  Fod  over  høieste  Vandstand. 

Denne  Indskrift,  der  først  rigtig  er  læst  af  Adjunkt  Bendixen,  er 

sikkert  skreven  med  den  ældre  Jærnalders  Runer.  Den  indeholder  - 

efter  Bendixens  og  min  Tolkning  (se  Aarbøger  f.  nord.  Oldk.  1872, 

S.  185 — 196)  kun  et  Mandsnavn  med  Tilnavn  i  Nominativ  og  er 

saaledes  ensartet  med  Valsfjord-Indskriften. 

Disse  Indskrifters  Bestemmelse  kan  ikke  med  Sikkerhed  paa- 

vises. Dog  forekommer  det  mig  nu  ikke  sandsynligt,  at  det  Navn, 

de  indeholde,  er  Runeristerens  eget,  men  derimod  troligt,  at  de 

er  Minde-Indskrifter.   Den  Dødes  Navn  sattes  oftere  paa  Minde- 
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sten  i  Nominativ  uden  Tillæg  af  Verbum.  Man  tør  da  kanské 

formode,  at  den  Mand,  om  hvem  Valsfjord-Indskriften  minder,  har 
fundet  sin  Død  i  Fjorden  udenfor  Fjældhammeren. 

Hvis  min  Opfatning  er  den  rette,  kaster  det  et  betegnende 

Lysglimt  paa  Trællenes  Kaar  i  hine  fjærne  Tider,  at  der  ristes 

Minderuner  over  en  Træl.  Ogsaa  fortjener  det  at  mærkes,  at  det 

Navn,  som  her  er  givet  Trællen,  tilhører  samme  Sprog  som  Her- 
rens Navn  og  hos  andre  germanske  Folk  gaves  frie  Mænd.  I  de 

med  den  kortere  Rækkes  Runer  skrevne  Indskrifter  nævnes  ikke 

Trælle,  jfr.  Liljegren  Run-Låra  S.  97. 1 

II.   Einang  i  Valdres. 

I  Vestre  Slidre  i  Valdres  paa  Delingen  mellem  Gaardene  Einangs 

og  Nesjas  Eiendomme  staar  paa  en  skovgrodd  Flade  oppe  i  Aasen 

paa  østre  Side  af  Dalen  omtrent  300  Fod  over  Hovedveien  en 

Sten  med  Indskrift  af  den  længere  Rækkes  Runer  reist  paa  en 

Gravhaug. 

Oplysning  om  denne  Runesten  fremkom  paa  følgeude  Maade. 

Landhandler  Brandt  fortalte  i  1871  Ingenieur-Lieutenant  Heyerdahl 

om  den  og  fulgte  ham  hen  til  den.  Heyerdahl  tog  da  en  flygtig 

Kopi  af  Indskriften,  hvilken  han  gav  til  Oldgranskeren  Kand. 

Lorange,  som  igjen  meddelte  den  til  mig.  Det  viste  sig  efter 

Kopien  sandsynligt,  at  Runerne  var  de  i  den  ældre  Jærnalder  bru- 
gelige.  Lorange  satte  sig  da  straks  i  denne  Anledning  i  Forbindelse 

med  Dr.  Printz  i  Vestre  Slidre  og  fik  fra  ham  udførlige  Meddelser 

om  Stenen,  om  Gravhauge  i  Nærheden  og  om  Fund  i  disse  samt 

Papiraftrvk  af  Steneus  Indskrift.  Lorange  meddelte  mig  velvillig 

straks  alt,  som  vedrørte  Indskriften.  Aftrykkene  viste  uimodsigelig 

den  ældre  Jærnalders  Runer,  og  jeg  var  efter  dem  endog  istand 

til  at  tolke  det  sidste  Ord.  Det  viste  sig  imidlertid,  at  Indskriften 

havde  lidt  meget,  hvilket  kommer  af  Stenartens  Loshed  og  deraf, 

at  Runerne  fra  først  af  har  været  ristede  meget  grundt.  Der  syn- 
tes kun  at  være  lidet  Haab  om,  at  alt  skulde  kunne  læses,  end 

sige  tolkes.    Derfor  ansaa  jeg  det  for  nødvendigt  selv  at  granske 

1  Dot  af  Abrahamsou  i  Ant.  Ann.  II,  101  hcrpaa  nævntc  Eksempel  er  feila^ti^t. 
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Indskriften,  og  da  Kand.  Lorange  vilde  undersøge  Haugen,  hvorpaa 

Runestenen  stod,  og  andre  omliggende  Hauger,  der  maatte  antages 

at  være  fra  den  ældre  Jærnalder,  saa  reiste  vi  sammen  til  Valdres 

i  Slutningen  af  Juni  1872. 

Den  Haug,  midt  paa  hvilken  Stenen  staar,  var  næsten 

cirkelrund  omtr.  50  Fod  i  Diameter,  men  temmelig  lav;  den  bestod 
af  Rullestene  med  lidt  Jord  imellem  dækkede  af  Grønsvær.  Der 

fandtes  i  den  intet  uden  Spor  af  Kul  og  en  ubetydelig  Levning 

af  et  Redskab  af  Jærn.  Fra  Haugen  er  der  vid  Udsigt  tilAasene 

paa  den  anden  Side  af  Slidredalen  og  til  Snefjældene  i  det  fjærne. 

I  Nærheden  er  der  mange  Gravhauger,  samtlige  lave  rundagtige. 

Alle  de,  der  er  undersøgte,  bestod  ligesom  den,  paa  hvilken  Einang- 

Stenen  staar,  af  Stene  med  tyndt  Jordlag  over  og  var  omgivne 

med  Fodkjæder;  de  viste  Spor  af  Kul,  tildels  ogsaa  af  Stene,  som 
havde  været  udsatte  for  Ild.  Paa  enkelte  af  dem  staa  Bautastene 

uden  Indskrift.  De  forholdsvis  faa  Oldsager,  som  er  fundne  i  dem, 

er  fra  den  ældre  Jærnalder.  Paa  en  Skraaning  oppe  i  Aasen  omtr. 

100  Alen  nord  for  Einang-Stenen  paa  et  Jordstykke,  som  tidligere 
hørte  til  Præstegaarden  men  nu  er  kjøbt  af  Forstvæsenet,  er  der 

en  Række  af  6  Hauger,  af  hvilke  de  fleste  nu  er  udgravne.  I  disse 

er  der  gjort  de  fleste  Fund,  af  hvilke  det  vigtigste  er  et  Sværd, 

der  bærer  en  hjulformet  Figur  og  et  Navn  med  romerske  Bogstaver 

som  Klingestempel  (nu  i  Kand.  Loranges  Samling).  Se  nærmere 

herom  Loranges  Afhandling  om  Spor  af  romersk  Kultur  i  Norges 

ældre  Jærnalder,  som  vil  blive  trykt  i  Vidensk.-Selsk.  Forh.  for 

1873.  Paa  Nesjabrotens  Grund  et  Par  hundred  Skridt  i  Syd  for 

Einang-Stenen  er  et  Par  Gravhauger;  i  en  Ager  tæt  ved  disse 
blev  efter  en  Rydning  fundet  en  næsten  rund  meget  haard  Sten 

(omtr.  1  Fod  i  Diameter),  der  skal  have  ligget  heitnede  i  Jorden; 

i  Stenen,  der  nu  er  i  Kand.  Loranges  Samling,  er  indhugget  en 

Bindemne,  som  dog  ikke  kan  bevises  at  være  fra  den  ældre 
Jærnalder. 

Einang-Stenen  er  uden  Sidestykke  i  Norge,  forsaavidt  som 
den  er  den  eneste  Runesten  fra  den  ældre  Jærnalder,  der  endnu 

staar  paa  den  Haug,  paa  hvilken  den  maa  antages  fra  først  af  at 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1872.  21 
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være  bleven  reist.  Stenen  er  2  Alen  20"  paa  det  høieste  over 

Jorden,  1  Al.  14" "bred,  9"  tyk.  Paa  den  brede  og  nogenlunde 
glatte  Side  af  Stenen,  som  vender  mod  SØ,  er  Indskriften  ristet 

ovenfra  nedad.  Den  begynder  6%"  fra  Stenens  Overkant  ogRune- 

rækken  er  1  Al.  i  Vi"  lang.  Runerne,  der  fra  først  af  maa  have 
været  grundt  ristede,  synes  at  kunne  have  været  dannede  ved 

Gnidning  f.  Eks.  med  en  Fil. 

Tværtimod  hvad  jeg  havde  vovet  at  haabe  lykkedes  det  mig 

ved  to  Dages  Undersøgelser  at  dechriffrere  Indskriften  saaledes, 

at  jeg  er  overbevist  om  at  have  læst  alle  dens  Ord  rigtig,  og  at 

Trækkene  paa  Stenen  ikke  tillade  at  ombytte  nogen  af  de  Runer, 

jeg  har  læst,  med  en  anden.  Runetrækkene  paa  Stenen  er  dels 

efter  Afskalling  dels  paa  Grund  af  Mos  paa  mange  Steder  meget 

utydelige  eller  vanskelige  at  adskille  fra  de  tilfældige  Streger  og 

Furer,  saa  at  jeg  ansér  det  for  noget  nær  umuligt  at  læse  denne 

Indskrift  fuldstændig  efter  Papiraftryk  alene.  Jeg  tør  tilføie,  at 

Kand.  Lorange  overbeviste  sig  om,  at  min  Læsning  af  Runerne 

stemme  overens  med  Sporene  paa  Stenen.  Paa  hosstaaende  Plade 

anden  Figur  a  er  Indskriften  gjengivet  i  2/7  Maalestok.  Det  har 

ikke  kunnet  forhindres,  at  denne  Kopi  viser  Runerne  meget  tyde- 

ligere end  de  sees  paa  Stenen  (navnlig  turde  dette  gjælde  Runerne 

3— G  fra  høire),  men  Tegningen  grunder  sig  dog  i  alle  Enkeltheder 

paa  omhyggelig  Sammenligning  med  Originalen  og  Papiraftryk. 

Fig.  2  b,  der  fremstiller  Stenen,  er  en  Frihaandstegning.  (bu-  ikke 
gjør  Krav  paa  at  være  i  enhver  Henseende  correct. 

Indskriften  maa  læses  fra  høire  mod  venstre.  Den  indeholder 

r. i  Kliner,  der  tilsammen  danne  4  Ord,  som  ikke  er  adskilte  fra 

hverandre  ved  Skilletegn  eller  paa  anden  Maade.  Den  hele  Ind- 
skrift læser  jeg: 

DAGAr  1>Ar  RUNO  FAIHIDO 

hvilket  jeg  oversetter:  Dag  skrev  disse  Runer.    I  gotisk  Fonn 

Tilde  det  vel  hede:  Dags  p6€  mnos  faihida;  i  almindelig  Oldnorsk: 

Dagr  pær  (d.  e.  pessar)  runar  fada. 

Rune  1  fra  hoire  er  .sikkert  tø  D.    Ai Midt.kor>et  er  kun  den  <>\iv 
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Vinkel  tydelig,  men  denne  Vinkels  Spids  gaar  saa  langt  ned,  at  Runen 

ikke  kan  have  været  M  E;  desuden  spores  nedenfor  Vinkelens 

Spids  Forlængelse  af  den  Skraastreg,  som  gaar  fra  venstre  nedad 

modhøire.  Rune  3  maa  være  X  G.  Der  sees  Spor  af  begge  Skraa- 

streger,  tydligst  af  den,  som  gaar  fra  høire  ned  mod  venstre;  Ru- 
nen kan  ikke  være  M  D,  der  er  ikke  Spor  af  lodrette  Sidestave. 

Rune  4  utvilsomt  A;  nederste  Kvist  er  ikke  tydelig,  men  øines 

dog.  Rune  5  Y'>  Kvisten  til  venstre  er  noget  utydelig,  og  Midt- 
staven  øines  øverst  oppe  næsten  ikke.  Rune  6  \>  P  er  vel  vanske- 

ligst at  læse  af  alle  Runerne.  Den  lodrette  Stav  er  tydelig,  deri- 

mod  Krumstaven  yderst  utydelig,  men  jeg  kunde  sikkert  følge  den 

et  lidet  Stykke  paa  Midten.  Rune  7  A;  øverste  Kvist  er  utydelig. 

Rune  19  $  0;  øverste  Vinkel  er  yderst  utydelig,  men  Benet  til 

venstre  øines  dog.  Runen  kan  ikke  være  G.  Alle  de  øvrige  Ru- 
ner er  umiskj endelige,  uagtet  der  er  skallet  endel  af  flere. 

DAGAr  er  den  for  det  ældste  Runesprog  regelrette  Form, 

der  svarer  til  oldn.  Dagr.  Dette  Navn  er  samme  Ord  som  Appel- 

lativet dagr  Dag  og  betegner  da  velManden  som  „den  straalende". 
Dag  er  i  den  historiske  Tid  sædvanligt  Navn  i  Norge,  hvor  det 

endnu  høres;  i  Valdres  har  jeg  ikke  fundet  det,  men  rundt  om  i 

Nabobygderne  kan  det  paavises.  Hos  tydske  Folk  brugtes  sjældnere 

Bag  usammensat  som  Mandsnavn,  se  Forstemann.  I  Formen 

DAGAr  har  vi  et  nyt  Vidnesbyrd  om,  at  Endelsen  Ar  findes  i 

Nominativ  Ental  uden  Hensyn  til  hvilken  Konsonant  der  gaarforud, 

saaledes  som  jeg  imod  Gislason  har  antaget  (Aarbøger  f.  nord. 

Oldkynd.  1870,  S.  189  f.;  1872,  S.  195)  og  som  nu  uigjendri velig  er 
bevist. 

Pk&  er  Accusativ  Hunkjøn  i  Flertal,  =  got.  pus,  oldnorsk 

pær;  her  med  Betydning  „  disse".  Denne  Form  er  i  en  nordisk 
Indskrift  fra  den  ældre  Jærnalder  af  stor  Vigtighed,  og  vi  tør  af 

den  gjøre  flere  Slutninger: 

1)  Naar  vi  i  én  og  samme  Indskrift  har  Selvlyden  A  i  PAr 

ved  Siden  af  0  i  RUNO  og  FAIHIDO,  saa  synest» Ar  og  oldnorsk 

pær  ikke,  som  jeg  i  Tidskr.  f.  Phil.  VII,  358  antog,  at  være  ud- 

gaaet  fra  den  i  Gotisk  foreliggende  Form  pos.    PAr  synes  at  være 

21* 
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opstaaet  af  en  Form  pas,  der  har  gjæmt  den  oprindelige  Vokal, 

der  er  sænket  i  got.  pos,  men  som  foreligger  i  sanskr.  tas.  Paa 

samme  Maade  forudsætter  da  oldn.  tvær  et  tvas  i  Modsætning  til 

got.  tvos. 

2)  Andensteds  skal  jeg  søge  at  godtgjøre,  at  det  r,  der  i 

Oldnorsk  (sjældnere  i  Svensk)  virker  (middelbart)  samme  Omlyd 

som  i  og  j,  næsten  bestandig  er  opstaaet  af  s  og  kun  i  et  eneste 

Ord  kan  paavises  at  være  oprindeligt.  Deraf  tør  sluttes,  at  r  i 

oldn.  pær  paa  den  Tid,  da  Omlyden  først  indtraadte,  ikke  udtaltes 

paa  samme  Maade  som  et  oprindeligt  r.  Hvis  vi  nu,  som  jeg  har 

søgt  at  godtgjøre,  antage,  at  Oldnorskens  grammatiske  Former  har 

sin  Rod  i  det  Sprog,  som  læses  i  norske  Runeindskrifter  fra  den 

ældre  Jærnalder,  og  hvis  vi  fastholde,  at  det  ældste  Runesprog  ikke 

kjender  Omlyd  i  Rodstavelsen,  saa  maa  vi  slutte,  at  •  r  i  f» Ar  ikke 

udtaltes  med  ganske  samme  Lyd  som  et  oprindeligt  r1,  uagtet 
dette  sidstnævnte  var  saa  nærbeslægtet,  at  andre  Indskrifter  med 

den  ældre  Jærnalders  Runer  i  enkelte  Ord  betegne  oprindeligt  r 

vecl  Y  Ok)-  af  s  opstaaede  r  udtaltes  vistnok  med  Tungen 

dirrende  ved  Tænderne  oppe  i  Munden,  medens  det  oprindelige  r 

mulig  udtaltes  med  Tungen  vibrerende  mod  Ganen. 

3)  Stammen  pa  er  her  brugt  med  Betydning  denne".  Det 
samme  er  Tilfældet  i  Indskrifterne  med  den  længere  Rækkes  Ru- 

ner paa  Stenene  fra  Bjorketorp  og  Istaby,  vel  ogsaa  den  fra  Gommor, 

samt  i  flere,  tildels  meget  antike,  Indskrifter  med  den  kortere 

Rækkes  Runer  (se  mine  Bemærkninger  i  Tidskr.  f.  Phil.  VII.  331 

og  i  en  Afhandling  om  Rbk-Indskriften,  der  vil  blive  trykt  i  4de 
Dels  4de  Hefte  af  Ant.  Tidskr.  for  Sverige).  Da  der  derimod 

hidtil  ikke  er  fundet  noget  Eksempel  paa  Brugen  af  Pronomenet 

stist .  A.CCU8.  sg*  mase.  panse  for  „denne"  i  de  med  den  længere 
lia  kkes  Runer  skrevne  Indskrifter,  saa  holder  jeg  det  nu  for  høist 

sandsynligt,  at  det  senere  brugelige  Ord  (sdsc,  pause)  for  „ denne" 

i  det  a'ldste  Runesprog  endnu  ikke  havde  fagtet  si^  som  fuldt 

u.lviklot  (jfr.  Tidskr.  i  Philol.  IX,  112  f.). 

1  Dette  er  ligeledeH  nævnt   som  Mulijjlied    al*  .Jessen  Aarl».    I.    imrd.   Oldk.  186U, 

8.  277  1'. 
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4)  PAr  i  Einang-Indskriften  giver  Vished  for  Rigtigheden  af 

den  af  mig  i  Tidskr.  f.  Philol.  VII,  320  udtalte  Mening,  at  oldn. 

pær  ikke,  saaledes  som  Andre  har  troet,  har  udviklet  sig  af  den 

i  Istaby-Indskriften  forekommende  Form  PAIAr.  Denne  sidst- 
nævnte  Form  staar  uden  Sidestykke.  Jeg  er  nu  tilbøielig  til  at 

opfatte  den  paa  følgende  Maade:  Istaby-Indskriften  er  maaské 

ligesom  Stentofte-Indskriften  Efterligning  i  senere  Tid  af  det  ældste 

Runesprog,  dog  i  det  hele  en  heldigere  og  mere  følgerigtig  Efter- 
ligning. fcAIAit  kan  da  mulig  være  et  uheldigt  Forsøg  paa  at 

føre  pær,  der  hørtes  dengang  Indskriften  blev  indhuggen,  tilbage 
til  en  ældre  Form. 

RUNO  kan  efter  Formen  være  Genitiv  Flertal.  Men  Genitiv 

kan,  saavidt  jeg  skjønner,  ikke  passe  i  Sammenhængen,  der  synes 

at  kræve  Accus.  Flertal.  Da  PAb,  med  r  staar  lige  ved  Siden  og 

da  endnu  almindelig  Oldnorsk  har  Formen  runar  med  bevaret  r\ 

saa  synes  den  udlydende  Konsonant  ikke  at  kunne  have  været  for- 

svunden  i  Udtalen.  Jeg  holder  RUNO  for  en  unøiagtig  eller  ret- 

tere urigtig  Skrivemaade  for  RUNOr.  Denne  Menings  Rigtighed 

støttes  endnu  mere  derved,  at  RUNOr  som  Accus.  Fl.  læses  i 

Varnum-  eller  Jårsberg-Indskriften,  der  ellers  har  Eiendommelig- 

heder,  som  tyde  hen  paa,  at  den  er  yngre  end  Einang-Indskriften, 

og  paa  Tjorkø-Brakteaten,  der  sikkert  er  yngre. 
FAIHIDO  tolker  jeg  som  Præter.  Indic.  Iste  Person  Ental  = 

oldn.  fada  d.  e.  skrev.  Dette  Verbum  er  ah* edet  af  et  Adjektiv, 
som  har  betegnet:  broget,  spillende  i  mange  Farver,  blank;  dette 

Adjektiv  heder  oldn.  far,  oldeng.  fdh,  oht.  féh,  jfr.  got.  filufaiho 

(saa  Uppstrom,  ikke  filufaihu)  Nom.  Ent.  Hunkjøn  i  den  bestemte 

Form,  Ephes.  3,  10  i  Cod.  Ambr.  A  TroXujcofcaXoc.  Nærbeslægtet 

er  græsk  rcoixfroc.  Oldindisk  og  andre  beslægtede  Sprog  synes  at 

vise,  at  Roden  oprindelig  har  betegnet  bearbeide  med  et  spidst 

eller  skarpt  Redskab,  skjære,  ridse,  stikke;  det  fortjener  her  at 

mærkes,  at  Stammeverbet  i  flere  beslægtede  Sprog  (Persisk,  Slavisk), 

ligesom  i  Germansk  det  afledede  Verbum  af  samme  Rod,  er  blevet 

brugt  om  at  skrive,  hvorved  man  oprindelig  har  havt  indridsede 
Figurer  for  Øie. 
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Det  Verbum,  der  i  almindelig  Oldnorsk  svarer  til  det.  vi  læse 

paa  Einang-Stenen.  betegner:  male,  tegne,  bemale,  overdrage  med 

noget  (især  noget  glimrende)  og  bøies  Iste  Ps.  Ent.  fd  (bevaret  i  For- 
men fdh  med  enklitisk  Iste  Persons  Pron.),  Præt.  f  ada,  Præt.  Pep. 

fddr.  Disse  Former  passe  til  samme  Bøining  som  elska,  saa  at  Præs. 

Ind.  fd  kunde  opfattes  som  sammendraget  af  fda,  fada  af  fdada,  fdår 

af  f  iadr ;  få  vilde  da  være  udgaaet  fra  en  Grundform  faihdn.  Men 

dermed  lader  FAIHIDO  i  Einang-Indskriften  sig  ikke  forene;  dette 

forudsætter  vistnok  Infin.  *faifyaih  Vi  maaaltsaaved  oldn.  få,  fada 

(istedenfor  fæja,  fada)  ligeoverfor  ■■fniltjan,  FAIHIDO  antage  den 
samme  Overgang  fra  en  Klasse  af  svage  Verba  til  en  anden,  som 

ved  oldn.  strd,  strdda,  strddr  ligeoverfor  got.  straujan,  stravida, 

stravips,  ved  bplva,  bvlvada  ligeoverfor  got.  balvjan,  balvida,  ved  isl. 

uioh-a,  molvadi  ligeoverfor  det  gamle  molca.  molda,  got.  malrjun. 

Til  *faihjan,  FAIHIDO  svarer  fuldstændig  det  oldhøitydske  fthian. 
der  oversættes  ved :  variare,  discriminare,  spargere,  tinguere  pictura: 

oht.  gifehta  forholder  sig  med  Hensyn  til  t  til  FAIHIDO  som  oht. 

pranta  til  got.  brannida.  Et  fuldstændig  tilsvarende  Verbum  lindes 

ogsaa  i  Oldengelsk:  i  det  oldengelske,  rimelig  nordengelske,  Glossar, 

som  Mone  efter  et  Haandskrift  i  Epinal,  der  skal  være  fra  første 

Halvdel  af  9de  Aarhundred,  har  udgivet  i  Anzeiger  f.  Kunde  d. 

teutsch.  Vorzeit  1838,  staar  som  Nr.  641  pingit,  fachit.1  Dette 

Jachit  vilde  i  gotisk  Form  hede  *fai1t<ip  og  i  det  ældste  nordiske 

Runesprog  *FAIHIt>  (jfr.  BARIUTIf>  paa  Stentofte-Stenen). 
FAIHIDO  hører  altsaa  til  samme  Afdeling  af  samme  Kla^>e 

af  svage  Verba  som  DALIDUN  paa  Tune-Stenen,  lorudsat  at  dette 

er  =  (/oI/hIhh;  TAWIDO  tilhører  en  anden  Afdeling  (den  der  om- 

fatter Verberne  med  kort  Rodstavelse)  af  samme  Klasse.  Rod- 

stavelsen  i  FAIHIDO  viser  Lydforhold,  der  er  de  samme  som  i 

1  Samme  Glossar  er  efter  et  Hskr.  fru  9<lc  Aarh.  i  Erfurt  uilgivet  i  Neue  Jahrb. 
f.  Philol,  u.  Padng.  13ter  Supplementbd.  S.  257  ff.  Der  staar  som  Nr.  205: 

Pingit,  faethit ;   denne   Feil  har  ledet  Leo   til   hans   „Emendationu  Pinguescit, 
ftilteA,  hvorved  det  rette  aldeles  forsvindcr.  Oldeng.  fdgian,  fdgode  variare  synes 
dcrimod  at  avarc  til  oldn.  /(h/a,  fdgaAa  gjere   Klank,   udsmykke,  dyrke.  Oldn. 
fæyja,  fatgda  gjorc  blank,  rense  er  forskjelligt  hande  fra  Jd  og  fra  fdga 
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Gotisk  og  som  ved  Bevarelsen  af  Tvelyden  er  mere  antike  end  Lydfor- 

holdene i  ethvert  andet  nu  kjendt  germansk  Sprog.  Men  det  fortje- 

ner at  mærkes,  at  den  Ensartethecl  i  Lydforhold,  som  Vilhelm  Thom- 

sen har  paavist  mellem  germanske  (særlig  gotiske  eller  nordiske)  Ord, 

der  er  optagne  i  Finsk,  og  Ordformer  i  det  ældste  nordiske  Rune- 

sprog,  ogsaa  her  kommer  til  Syne.  Hvor  Oldnordisk  har  å  eller 

ved  Omlyd  æ,  der  er  opstaaet  af  oprindeligt  m,  har  nemlig  Finsk 

ai  og  Lappisk  oftest  aj,  f.  Eks.  finsk  airid,  lapp.  ajras  Sendebud 

=  oldn.  Qtr  eller  arr,  got.  airus  (Thomsen  S.  50);  finsk  laina 

=  oldn.  Mn  (smst.).  Finsk  viser  i  Laanord  fra  Germansk  ligeledes 

Spor  af  h  i  Indlyden,  der  er  tabt  i  almindelig  Oldnordisk,  men 

bevaret  i  Gotisk  og  i  det  ældste  nordiske  Runesprog,  dog  ogsaa 

i  andre  germanske  Sprog,  se  Thomsen  S.  65.  Efterdi  d  i  oldn. 

fada  vistnok  maa  være  opstaaet  af  ai  paa  en  Tid,  da  endnu  ikke 

Omlyden  fra  ai  til  $i  i  andre  Ordformer  var  indtraadt,  saa  se  vi 

ogsaa  heraf,  at  Omlyd  i  Rodstavelsen  tilhører  et  Sprogtrin,  som 

falder  længe  efter  Einang-Stenens  Tid.  Hvis  jeg  har  tolket  MW 

paa  Krogstad-Stenen  i  Upland  rigtig  som  Mdvi,  saa  maa  dette, 

hvis  vi  ei  vil  antage  en  fra  Einang-Indskriften  forskjellig  Sprog- 
form,  udfyldes  MAIWI,  ikke,  som  jeg  i  Aarbøger  f.  nord.  Oldk. 

1871  S.  197  antydede,  MAWI. 

Med  Hensyn  til  Endelsen  slutter  FAIHIDO  sig  til  TAWIDO 

paa  Guldhornet,  WORAHTO  paa  Tune-Stenen.  Jeg  har  anden- 

steds  søgt  at  vise,  at  0  i  Iste  Person  vidner  om  nordisk  Sprog- 
form;  se  Tidskr.  f.  Philol.  VII,  221  f.,  Aarbøger  f.  nord.  Oldk. 

1870,  S.  211  f. 

9  FAIHIDO  giver  os  et  nyt  Eksempel  paa,  at  Runeristeren  taler 

i  Iste  Person,  men  viser  tillige,  at  „jeg"  som  eget  Ord  derved  er 
unødvendigt;  jfr.  Tidskr.  f.  Philol.  VIII,  188.  Jeg  tror  tidligere 

tilstrækkelig  at  have  vist,  at  de  Tvil,  man  har  næret  om,  at  man 

i  Rune-Indskrifter  kan  sige:  „Jeg  gjorde,  jeg  skrev  o.  s.  v.",  er 
ugrundede.  Disse  Tvil  haaber  jeg  nu  for  bestandig  at  kunne  bringe 

til  at  forstumme  ved  at  anføre  den  ene  Linje  af  Kårnbo-Indskriften 

i  Sodermanland,  der  er  skreven  med  væsentlig  samme  Runer  som 

Rok-Indskriften  og  som  jeg  selv  har  gransket:  [STAIJN  PINA 
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[A]FT  MIK  SIALBn  IS  ATT  KAU  TLF  BR  UP  UR  MIX 

UABB  I  AK  HEAT'  11  ?), 

PAr  RUNO  FAIHIDO  paa  Einang-Steneu  viser  ligesom  RUNO* 

WARITU  paa  Jårsberg-Stenen,  at  Verbet  i  det  ældste  Runesprog 
ogsaa  i  Prosa  kan  staa  til  Slutning  efter  Objektet. 

Endelig  fortjener  FAIHIDO  Opmærksomhed  som  et  Bindeled 

mellem  den  ældre  og  den  yngre  Jærnalders  Rune-Indskrifter.  Ud- 

trvkket  fd  runar,  dererkjendt  fra  Haavamaal,  erikkegjængs  i  nor- 

diske Rune-Indskrifter  fra  den  kristelige  Tid:  f  då  i  med  eller  uden 

Tilføielse  af  runar  læses  kun  i  de  mest  gammeldags  af  de  med 

den  kortere  Rækkes  Runer  skrevne  Indskrifter.  I  Danmark  kjen- 

des  det  fra  Helnæs-  og  Flemløse-Stenene  paa  Fyn,  der  høre  til  de 
allerældste  danske  med  den  kortere  Rækkes  Runer  skrevne  Indskrif- 

ter. I  Sverige  forekommer  det  paa  Rok-Stenen,  der  har  bevaret  saa 

meget  ældgammelt,  samt  i  flere  helsingske  Indskrifter,  der  er  nær- 

mere eller  fjærnere  beslægtede  med  den  paa  Rok-Stenen  freni- 

trædende  Indskrift-Typus  og  som  alle  ogsaa  i  andet  har  bevaret 

ældgamle  Eiendommeligheder.  I  Norge  kj endes  Udtrykket  kun 

fra  en  eneste  Sten  med  den  kortere  Rækkes  Runer,  og  denne 

tør  (hvis  Råfsal-Stenen  i  Baahus-Len  ikke  regnes  for  norsk)  siges 
at  være  uden  Sammenligning  den  ældste  af  alle  hidtil  fundne  norske 

Runestene  med  særlig  nordiske  Runer.  Stenen,  hvis  Bevarelse 

skyldes  Provst  Fritzner  og  som  er  indkommen  til  Universitetets 

Samling  i  1872,  er  funden  i  en  Gravhaug  paa  Gaarden  Valdby  i 

Tjølling  Sogn  i  Larviks  Fogderi.    Den  har  følgende  Indskrift: 

AUARPrFAPAULr 

hvorved  det  dog  maa  mærkes,  at  der  for  sidste  A  mulig  skal  læses 

/  (FAPlj  og  at  andet  U  (i  ULr)  er  meget  usikkert. 

Einang-Stenen  har  nu  ikke  Navnet  paa  den  Afdøde,  til  hvis 
Minde  Runerne  er  ristede.  Det  er  uvist,  om  en  Indskrift,  som 

meddelte  dette,  har  staaet  paa  den  modsatte  Bredside.  Eieren  af 

Stenen  paastod,  at  der  ogsaa  paa  den  nu  skriftløse  Bredside  havde 

været  en  Indskrift,  og  Muligheden  heraf  lader  sig  ikke  benegte. 

Der  var  tydelige  Spor  til,  at  Sten-Flingrer  paa  denne  Side  var 

slaaet  af,  og  Stykker  af  samme  Stenart  fandtes  paa  Jorden  tæt 
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ved. 1  Dog  fremsatte  Eieren  sin  Paastand  i  uklare  Udtryk,  uden 

at  kunne  nævne  Enkeltheder,  og  af  Erfaring  véd  jeg,  at  slige  Ud- 

sagn  af  Almuesmænd,  der  ikke  forståa  Runer,  er  upaalidelige.  Jeg 

er  i  dette  Tilfælde  ei  tilbøielig  til  at  tro  derpaa.  At  Mindestenen 

ikke  nødvendig  maa  bære  den  Afdødes  Navn,  sees  bl.  a.  af  den 

ovenfor  meddelte  Indskrift  paa  Valdby-Stenen ;  ti  at  denne  fra 

først  af  sandsynlig  har  været  sat  inde  i  Haugen,  gjør  her  intet 

til  Sagen. 

Det  er  ved  Indskrifterne  fra  Valsfjorden  og  Einang,  ligesom 

ved  andre  Indskrifter  med  samme  Slags  Skrift,  fuldstændig  klart, 

at  Sproget  ingenlunde  er  Gotisk,  uagtet  det  i  Alderstrin  staar 

Gotisken  nærmere  end  noget  andet  nu  kjendt  germansk  Sprog: 

PAr  afgiver  bestemt  fra  got.  pos,  I>EWAr  fra  got.  pins,  Endelsen 

-Ar  fra  got.  -s  uden  a,  -Ir  fra  got.  -s  uden  i,  -AS  fra  got  -is,  -DO 

fra  got.  -da.  Ogsaa  forekommer  det  mig  klart,  at  Sprogformerne 

i  disse  to  Indskrifter  vel  lade  sig  forlige  med  den  af  Dr.  Wimmer 

og  mig  forfægtede  Mening,  at  Sproget  i  den  ældre  Jærnalders 

nordiske  Indskrifter  hører  til  samme  Afdeling  af  den  germanske 

Sprogstamme  som  det  fra  Rune-Indskrifter  med  den  kortere  Rækkes 

Runer,  fra  Edda-Digtene,  Sagaerne  og  Middelalderens  Love  kjendte 

nordiske  Sprog;  at  de  grammatiske  Former  i  „01dnordisk",  der 
først  kj endes  af  Indskrifter  fra  9de  og  10de  Aarh.,  vise  tilbage  til 

og  kan  forklares  af  de  grammatiske  Former  i  den  ældre  Jærnal- 

ders nordiske  Runesprog;  at  de  grammatiske  Afvigelser  i  „01d- 

nordisk"  fra  andre  germanske  Sprog,  forsaavidt  de  tillige  er  Af- 
vigelser fra  det  ældste  nordiske  Runesprog,  bero  paa  en  senere 

Udvikling  eller  Ændring  inden  det  eller  de  nordiske  Sprog. 

Uagtet  det  ældste  nordiske  Runesprog  med  Hensyn  til  Alders- 
trin staar  Gotisken  nærmere  end  noget  andet  nu  bevaret  germansk 

1  Paa  et  saadant  Stykke  var  der  en  ufuldstændig  Bogstav  F  (der  ikke  kunde  være 
Runen  £)•  Eieren  paastod,  og  vistnok  med  rette,  at  det  var  E  d.  e.  Einang, 

hvilket  havde  været  skrevet  (i  nyere  Tid)  paa  Bagsiden,  medens  der  paa  For- 
siden havde  staaet  N  d.  e.  Nesja;  Stenen  var  derved  betegnet  som  Grænsesten 

mellem  Gaardene  Einangs  og  Nesjas  Eiendomme. 



330 

Oldsprog.  hvilket  ogsaa  viser  sig  ved  Ordforraadet,  røber  det  navn- 

lig ved  Bøiningen  af  Nomina  nærmere  Slægtskab  med  andre  ger- 

manske Oldsprog  (Engelsk.  Frisisk.  Saksisk,  ja  endog  Høitydsk)  end 

med  Gotisk.  Saaledes  har  oht.  oldsaks,  mni,  oldeng.  wine.  i  ældste 

Tid  ici» i  og  andre  Nominativer  af  /-Stammer  med  kort  Rodsta- 

velse  bevaret  Stammens  udlydende  Vokal.  Med  £>Ar  stemmer  i 
Vokal  overens  oldeng.  pd,  oldfris.  tha  (derimod  oldsaks,  thie,  thea, 

oht.  dio).  Genitiv  Ental  af  a-Stammer  ender  i  Frisisk  og  Saksisk 

i  den  ældste  Tid  paa  -as  (Førstemann  i  Kuhns  Zeitschrift  XVI, 

S.  323).  Af  de  i  de  to  Indskrifter  forekommende  Former  synes 

-DO  i  Præt.  Indic.  Iste  Ps.  Ent.  at  kunne  betegnes  som  sandsynlig 

særlig  nordisk. 

De  to  her  behandlede  Indskrifter  give  ny  Støtte  for  den  Mening, 

der  nu  tor  siges  forlængst  at  være  bleven  en  Kjendsgjærning,  at 

den  længere  Rækkes  Runer  og  det  Sprog,  til  hvis  Udtryk  de 

brugtes,  ikke  tilhørte  en  enkelt  Stamme  i  mindre  Dele  af  vort 

Land,  men  at  denne  Skrift  og  dette  Sprog  brugtes  overalt,  hvor 

Norge  i  hin  Tid  var  fast  bebygget;  der  er  ikke  fundet  det  aller- 
ringeste  Spor  til,  at  der  i  hin  Tid  brugtes  nogen  anden  Runeskrift 

eller  taltes  noget  andet  germansk  Sprog  i  Landet.  Og  den  Skrift 

og  det  Sprog,  som  i  den  ældre  Jærnalder  brugtes  i  Norge,  vai" 
ialfald  i  alt  væsentligt  fuldstændig  overensstemmende  med  den 

Skrift  og  det  Sprog,  som  hørte  hjemme  i  alle  andre  Dele  af  Nor- 
den. Af  de  hidtil  tolkede  Indskrifter  har  man  ikke  kunnet  paavise 

en  eneste  væsentlig  (ja  neppe  nogen  uvæsentlig)  dialektisk  Sprog- 

forskjel.  Det  Tungemaal,  der  klinger  til  03  fra  Fjældharaineren 

ved  Valsfj orden,  er  fuldkommen  det  samme  som  det,  der  tydes  ud 

af  Tegnene  paa  Dopskoen  fra  Torsbjerg  Mose. 

At  Valsfj  ord-Indskriften  og  Einang-Indskriften  er  fra  den  ældre 

Jærnalders  Tid,  maa  paa  Grund  af  deres  Skrift  og  Sprog  nødvendig 

antages.  Ingen  af  dem  viser  i  Skriftform  eller  Sprogform  noget 

Spor,  som  kunde  tyde  paa  at  de  skulde  høre  til  den  ældre  Jærn- 
alders Slutning;  ti  et  saadant  Spor  tør  hverken  tindes  i  RUNO 

paa  Einang-Stenen  eller  i  GODAGAS  i  Valsfj ord-Indskriften  (om 

jeg  end  har  forklaret  sidstnævnte  Form  som  sammendragen).  Navn- 
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lig  i  Valsfjord-Indskriften  synes  Bogstavformenie  at  vidne  om  høi 

Ælde;  saaledes  kan  nævnes  den  der  forekommende  Form  af  E- 

Runen,  som  mest  synes  at  ligne  den  Form,  der  læses  paa  Tors- 

bjerg-Dopskoen  og  paa  Straarup-Smykket. 

At  Einang-Stenen  er  fra  den  ældre  Jærnalder,  godtgjøres  ogsaa 

derved,  at  den  staar  og  vistnok  altid  har  staaet  paa  en  Gravhaug, 

der  i  Udseende  og  Bygning  er  'fuldstændig  ensartet  med  mange 
Hauger  tætved  paa  samme  Aas,  i  hvilke  der  ikke  er  fundet  andre 

Oldsager  end  de,  som  kan  henføres  til  den  ældre  Jærnalder.  Blandt 

disse  Oldsager  er  det  Sværd,  der  har  Klingestempel  med  romer- 

ske Bogstaver,  især  vigtigt.  Lignende  Sværd  er,  som  bekjendt, 

ellers  opgravne  i  Norden,  nemlig  af  Nydam  Mose  (nedlagt  efter 

Engelhardt  omkring  Aar  300)  og  af  Vie  Mose  (efter  Engelhardt  fra 

4de  eller  5te  Aarh.).  Lorange  udvikler  i  sin  Afhandling  om  Spor 

af  romersk  Kultur,  at  ogsaa  andre  Oldsager,  der  er  fundne  i  samme 

Haug  som  Sværdet  eller  i  Hauger  af  samme  Flok,  vise  sig  at  være 

ensartede  med  Gjenstande  fra  Nydam  Mose. 

Deraf  at  en  Mængde  Gravhauger  fra  den  ældre  Jærnalder  i 

Vestre  Slidre  tindes  høit  oppe  i  Aasen  og  en  Mindesten  med  Ind- 
skrift  er  reist  paa  en  af  disse,  kunde  man  være  fristet  til  at  slutte 

at  mange  af  Bygdens  Gaarde  i  hin  Tid  laa  deroppe,  eftersom  man 

pleiede  at  give  Hauger  og  Stene,  der  skulde  minde  om  den  Døde, 

Plads  ved  alfar  Vei  eller  paa  andre  Steder,  hvor  Folk  jævnlig  fær- 

dedes.  Denne  Slutning  er  dog  neppe  paalidelig.  Professor  0.  Rygh 

har  meddelt  mig,  at  der  er  flere  Eksempler,  som  synes  at  vise,  at 

en  vid  Udsigt  til  flere  Sider  oftere  har  været  bestemmende  ved 

Valget  åf  Gravpladse.  Saaledes  har  der  ligget  mange  Gravhauger  paa 

den  (helt  bebyggede)  Høideryg  mellem  Nidelven  og  Gulelven 

mellem  Gaardene  Torsgaard  og  Kvenilden  i  Tiller  Sogn  Klebbu 

Præstegjeld  (Kliiwer  Norske  Mindesm.  S.  103).  Fra  Stedet  er 

Udsigt  ned  i  begge  Elves  Dale,  som  her  nærme  sig  mest  til  hin- 

anden.  Efter  enkelte  Fund  at  dømme  maa  Haugerne  tilhøre  den 

ældre  Jærnalder.  En  større  Samling  af  Gravhauger  og  Grave  i 

Form  af  brolagte  Kredse  tindes  paa  Høiden  af  Vandskillet  mellem 

Leksdalsvandet  og  Værdalens  Hoveddal  ovenfor  Halleim  i  Værda- 
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lens  Præstegjeld.  Ogsaa  hererUdsigt  til  begge  Bygder.  Gravene 

har  vist  sig  at  være  fra  den  ældre  Jærnalder.  Jfr.  Norske  Forn- 

levn.  636  ff.  og  Aarsberetn.  f.  Selsk.  f.  Fortidsm.  B.  1870  S.  8  ff. 

Muligt  er  det  da  vel,  at  Aasryggen  over  Slidre-Bygden  er 
bleven  valgt  til  Gravplads  blot  paa  Grund  af  den  vide  Udsigt  derfra. 



Analyse  af  Xenotim  fra  Hiterø. 

Udført  af 

0.  E.  Schiøtz. m 

(Meddelt  af  P.  Waage  i  Mødet  den  7de  Juni  1872). 

Specifik  Vægtbestemmelse. 

Til  Bestemmelsen  af  Mineralets  specifike  Vægt  benyttedes  en 

Platindigel  af  Vægt  17.112  g.;  det  anvendte  Stof  veiede  i  Luften 

4.6415.  Digelen  med  Stoffet  udkogtes  vel  i  destilleret  Vand,  hvor- 

paa  deres  Vægt  undersøgtes  i  friskt  udkogt  Vand  af  23°  C.  Væg- 
ten  af  Stoffet  fandtes  nu  lig  3.6315  g.,  altsaa  et  Tab  af  1.01  g., 

hvilket  svarer  til  en  specifik  Vægt  af  4.594  i  Forhold  til  Vand 

af  23°  C. 

Kvalitativ  Analyse. 

En  Del  fint  pulveriseret  Stof  smeltedes  sammen  med  en  Blan- 
ding af  kulsur  Kali  og  Natron;  Massen  behandledes  med  Vand  og 

Saltsyre,  hvorved  fremkom  et  gulbrunt  Bundfald.  a)  Bundf.  op- 

varmedes  med  Saltsyre  under  Inddampen  til  Tørhed;  Kesiduet  be- 

handledes med  Vand  og  Saltsyre,  hvorved  et  hvidt  geleagtig  Fnok 

forblev  uopløst.  Opløsningen  tilsattes  oxalsur  Amm.;  i  Filtratet 

herfra  fældtes  med  NH3;  det  fremkomne  Bundf.  bestod  af  Jern, 

lidt  Mangan  og  Fosforsyre.  b)  Den  klare  Opløsning  viste  for 

Spektralapp.  mørke  Absorptionslinier,  omtr.  som  Erbin,  den  tilsat- 

tes oxalsur  Amm.,  i  Filtratet  fremkom  Bundf.  med  NH3,  hvori  fand- 

tes lidt  Jern  (Lerjord)  og  Fosforsyre  samt  et  Jordalkali  (Kalk?). 

De  oxalsure  Jordarter  fra  begge  Fældinger  behandledes  under 

Opvarmning  med  Natronlud;  Oxyderne  udvaskedes  og  opløstes  der- 

paa  i  Saltsyre  —  uden  mærkelig  Klorudvikling  — .  Opløsningen 
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neutraliseredes  med  NH3  og  tilsattes  Krystaller  af  svovlsur  Kali. 

Bundf.,  der  skulde  beståa  af  Ger  og  Thor,  udvaskedes  med  svovl- 

sur Kali  og  dekomponeredes  med  Kali:  de  dannede  Oxyder  op- 

løstes  igjen  i  Saltsyre  og  fældtes  derpaa  med  NH3  (Vægt:  0.1785  g. 

CeO  og  ThO).  I  Filtratet  fra  Fældning  med  svovlsur  Kali  fældtes 

endelig  Ytterjord  med  oxalsur  Amm.  (Vægt:  1.469  g.  Ytterjord,  der 

imidlertid  befandtes  alkaliholdig). 

Til  Udførelsen  af  en  kvantitativ  Analyse  smeltedes  2.056  g. 

sammen  med  omtr.  9  g.  kulsur  Kali  og  Natron.  Den  afkjølede 

Masse  blev  udkogt  med  Vand,  hvorved  et  gulbrunt  Pulver  blev 

uopløst.  a)  Filtratet  blev  tilsat  noget  Saltsyre  for  at  drive  den 

tilbageblevne  Kulsyre  ud;  det  blev  derpaa  inddampet  overVandbad 

og  siden  tørret  i  Luftbad  ved  110°  C.  Residuet  behandledes  med 
Vand  og  lidt  Saltsyre,  hvorved  fremkom  et  smudsiggraat  Bundf. 

(Filtratet  bragtes  til  et  Volum  af  250cc). 

b)  Det  gulbrune  Pulver  kogtes  med  conc.  Saltsyre  og  inddam- 

pedes  et  Par  Gange  næsten  tilTørhed;  men  der  blev  alligevel  no- 

get uopløst,  der  ved  Tilsætning  af  Vand  blev  geleagtigt;  Farven 

var  brungraa.  (Det  Opløste  bragtes  til  et  Volum  af  150cc). 
Det  Uopløste  fra  a  og  b  udgjorde  tilsammen  0,1945  g.,  der 

ved  Behandling  med  Flussyre  tabte  0.0505  g.,  vedlnddampen  der- 

paa med  lidt  conc.  Svovlsyre  forøgedes  Tabet  til  0.06025  g.,  hvilket 

antaget  som  Kiselsyre  giver:  2.93  %  Si02.  Der  forblev  altsaa  igjen 

0.13325  g.  uopsluttet  =  6.53  %i  (lette  o!ev  1111  smeltet  sammen 
med  sur  svovlsur  Kali,  hvorved  dannedes  en  grønlig  Masse,  der 

blev  behandlet  med  koldt  Vand.  Opløsningen  viste  kun  Spor  af 

Fosforsyre  og  gav  et  meget  lidet  Bundf.  efter  Tilsætning  af  Amm. 

og  oxalsur  Amm.  Det  i  Vand  Uopløste  var  hvidt  og  lod  sig  hel- 
ler ikke  opløse  i  Saltsyre. 

Det  blev  nu  forsøgt  at  opslutte  en  Del  Mineral  med  sur  svovl- 
sur Kali,  men  det  lykkedes  ikke;  Behandling  med  conc.  Svovlsyre 

førte  endelig  til  Maalet. 

En  Del  tint  pulveriseret  Mineral  opvannedes  med  conc.  Svovl- 

syre under  gjentagen  Inddainpen  omtr.  til  Tørhed.  Ved  Tilsætning 

af  koldt  Vand  opløstes  Størstedelen;  det  Uoploste  behandledes 
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paany  med  conc.  Svovlsyre,  og  det,  som  nu  ikke  blev  opløst  i 

koldt  Vand,  bortforflygtigedes  næsten  ganske  med  Flussyre. 

Af  Opløsningen  toges  en  Del,  og  Syren  afstumpedes  med  Amm., 

hvorpaa  oxalsurAmm.  tilsattes  i  Overskud;  Bundf.  udvaskedes  vel 

med  Salmiak-holdigt  Vand  og  prøvedes  derpaa  paa  Fosforsyre;  kun 

Spor  fandtes  ved  Hjelp  af  molybdænsur  Amm. 

Til  Filtratet  sattes  NH3  og  Svovlamm.,  Bundfaldet  opløstes  med 

HC1,  og  Jernet  fældtes  med  ren  Kalihydrat;  i  Filtratet  fremkom 

intet  Bundf.  af  Lerjord  ved  Tilsætning  af  HC1  og  kulsur  Amm. 

Til  Resten  af  Opløsningen  sattes  Barytvand  i  Overskud;  i  Fil- 

tratet fældtes  den  overflødige  Baryt  med  Svovlsyre.  Ved  Inddamp- 
ning  af  Filtratet  fremkom  et  lidet  Residuum,  der  for  Spektralapp. 

viste  Spor  af  Liihium.  I  en  ny  Portion  af  Stoffet  søgtes  paa  Flus- 
syre, der  viste  sig  ikke  at  være  tilstede. 

Anm.  I  de  følgende  Analyser  er  tåget  Hensyn  til  Filterasken, 

og  de  optegnede  Vægter  er  befriede  for  samme. 

I. 

Til  Bestemmelse  af  Fosforsyren  toges  0.4495  g.  og  behandledes 

med  conc.  Svovlsyre,  som  ovenfor  angivet;  ved  Tilsætning  af  koldt 

Vand  opløste  sig  Alt  undtagen  0.013  g.,  2.89  %  Uopløst  hvoraf 

ved  Behandling  med  Flussyre  næsten  Intet  blev  igjen. 

I  den  klare  Opløsning  fældtes  Fosforsyren  med  molybdænsur 

Amm.;  det  gule  Bundf.  opløstes  i  Ammoniak,  og  Vædsken  tilsattes 

Salmiak  og  svovlsur  Magnesia.  Bundf.  veiede  glødet  0.222  g.,  der 

giver  0.142  g.  Fosforsyre  eller  31.59  %  P205. 

II. 

Til  Udførelse  af  en  fuldstændig  Analyse  blev  1.561  g.  Mineral 

opsluttet  med  conc.  Svovlsyre.  Ved  Behandling  med  Vand  blev 

0.0455  g.  uopløst,  der  inddampet  med  Flussyre  tabte  0.0375  g.  Ki- 

selsyre =  2.40  %  Si02.  Af  de  tilbageblevne  0.008  g.  opløste  0.005  g. 

sig  i  Saltsyre,  saa  at  kun  0.003  g.  forblev  uopsluttet  =  0.19  % 

Uop  sluttet. 

Til  Opløsningen  —  hvori  de  ovennævnte  0.005  g.  opløst  i  Salt- 

syre —  sattes  oxalsur  Amm.  i  Overskud.    Bundf.  udvaskedes  med 
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kogende  salmiakholdigt  Vand;  de  oxalsure  Salte  bleve  derpaa  de- 

struerede  med  conc.  Svovlsyre  under  Inddampen  til  en  seig  Deig. 

Massen  opløstes  i  koldt  Vand,  og  Jordarterne  bleve  paany  udfældte 

med  oxalsurAmm.  Bundf.  dekomponeredes  atter,  og  i  vandig  Op- 

løsning  fældtes  endelig  med  Ammoniak  Bundf.,  der  blev  udvasket 

med  salmiakholdigt  Vand,  veiede:  0.94085  g. 

Til  Filtratet  sattes  oxalsur  Amm.,  hvorved  fremkom  et  lidet 

Kalk-Bundf.,  prøvet  for  Spektralapp.,  der  veiede  glødet  0.0021  g. 

=  0.13  %  CaO. 

Filtratet  fra  Fældningen  med  oxalsur  Amm.  inddampedes  til 

Tørhed,  og  de  oxalsure  Salte  dekomponeredes  med  conc.  Svovlsyre 

under  Inddampen.  Den  afkjølede  stivnede  Saltmasse  opløstes  fuld- 

stændig  i  Vand,  og  Ammoniak  og  Svovlamm.  sattes  til  Opløsningen. 

Bundf.  behandledes  med  Saltsyre,  hvorved  et  graat  Fnok  forblev 

uopløst;  i  Opløsningen  fremkom  med  oxalsur  Amm.  et  lidet  kor- 

net Bundf.,  der  sammen  med  det  Uopløste  veiede  0.0363  g. ;  i  Fil- 

tratet fældtes  paany  med  Ammoniak  og  Svovlammonium;  den  for- 

filtrerede  Vædske  sloges  sammen  med  Filtratet  fra  Iste  Svovlam.- 

Fældningen. 

De  ovennævnte  0.0163  g.  smeltedes  sammen  med  kulsur  Kali 

og  Natron;  ved  Behandling  med  Vand" forblev  0.0119  g.  upløst  — 
antoges  for  Jordarterne — ;  Opløsningen  bragtes  sammen  med  Fil- 

tratet fra  Svovlam. -Fældningen. 

Bundfaldet,  der  skulde  beståa  afSvovljern  og  Svovlmangan,  op- 

løstes i  Saltsyre,  og  Vædsken  kogtes  med  lidt  klorsurt  Kali.  hvor- 

paa  Ammoniak  sattes  til  den  varme  Opløsning.  Bundf.  veiede 

0.0949  g.  Filtratet  tilsattes  Svovlammonium,  hvorved  fremkon  i  et  - 

ter længere  Staaen  et  lidet  Bundf.  —  Vægt  0.0021  g.  =  0.13  % 

KfttjOg,  der  antoges  for  Mangan,  da  det  smeltet  med  Soda  og  Sal- 
peter gav  en  grøn  Farve. 

Ammoniakbundf.,  0.0949  g..  kogles  med  Saltsyre,  hvori  mesten 

alt  opløste  sig;  Residuet  veiede  0.007 -g.  og  var  hvidt;  det  antoges 
for  Jordarter. 

Opløsningen  bragtes  til  et  Volum  af  150rc,  den  indeholdt  kun 
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Middel  0.00652425  Jern  i  25< 

Spor  af  Oxyder  og  foruden  Jern  kun  Fosforsyre.  Jernmængden 

bestemtes  nu  ved  Titrering,  og  der  toges  2  Prøver,  hver  paa  25cc. 

Der  blev  funden  i  1)  0.0065369  g. 

2)0.0065114  - 
altsaa  ialt  0.0391449  Jern,  der  svarer  til  0.05592  Jernoxyd;  af  Fos- 

forsyre fandtes  der  følgelig  0.03198  g. 

I  Filtratet  fra  Svovlam.-Fældningen  fremkom  efter  en  Tids 

Staaen  et  lidet  Bundf.  —  Vægt  0.0051  g.,  der  bestod  af  Jern  og 

Fosforsyre;  antages  Forholdet  mellem  dem  ligesom  i  det  oven- 
staaende  Bundf.,  faaes  0.00324  g.  Jernoxyd  og  0.00186  g.  Fosforsyre. 

Den  hele  Jernmængde  i  Stoffet,  beregnet  som  Jernoxyd,  bliver 

altsaa:  0.05926  g.  =  3.79  %  Fe203. 
I  Filtratet  fra  sidste  Bundf.  fældtes  endelig  Fosforsyre  ved 

Tilsætning  af  Ammoniak,  Salmiak  og  svovlsur  Magnesia;  Bundf. 

veiede  glødet  0.7124  g.  —  pyrofosforsurt  Magnesia,  der  svarer  til: 

0.45568  g.  Fosforsyre,  hertil  maa  nu  føies  de  ovenfor  fundne  Mæng- 

der:  0.03198  g.  og  0.00186  g.,  saaledes,  at  den  totale  Fosforsyre- 

mængde  bliver:  0.48952  =  31.36  %  P205. 
Af  Jordarterne  er  funden: 

Direkte:  0.94085  g.  =  60.27  %»  desuden  er,  som  ovenfor 

angivet,  antaget  føl- 

gende Korrektioner:  0.0119  g.  =  0.72%, 

0.007  g.     =  0.45  %, 

i  Alt:  0.93975  g.  =  61.48%  Oxyder. 

For  at  bestemme  de  enkelte  Bestanddele  af  Oxyderne  behand- 

ledes de  med  Saltsyre,  hvori  Størstedelen  opløste  sig;  detUopløste 

opvarmedes  paany  med  Saltsyre,  og  det,  der  nu  blev  tilbage,  be- 
handledes under  Inddampen  omtr.  til  Tørhed  med  conc.  Svovlsyre, 

hvorpaaVand  sattes  til  den  afkj ølede  Masse.  Kesiduet,  der  skulde 

beståa  af  Filterasken,  veiede  foruden  den:  0.0106  g. 

Opløsningen  neutraliseredes  med  Ammoniak,  og  en  varm  Op- 
løsning  af  svovlsur  Kali  sattes  til.  Det  hvide  Bundf.  frafiltreredes, 

efter  at  Vædsken  havde  staaet  Natten  over.  I  Filtratet  fremkom 

imidlertid  paany  noget  Bundf.,  hvorfor  det  inddampedes  lidt  under 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1872.  22 
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Tilsætning  af  Krystaller  af  svovlsur  Kali;  en  Del  rødlig  Fnok  ud- 

fældtes  nu.  Bundf.  bragtes  sammen  med  det  foregaaende;  det 

dekomponeredes  med  Kali.  De  dannede  Oxider  lode  sig  opløse  i 

Saltsyre  med  Undtagelse  af  det  rødlige  Fnok,  der  forblev  uopløst 

ved  Inddampen  til  Tørhed  og  paany  Behandling  med  Saltsyre,  hvor- 

for Vædsken  inddampedes  omtr.  til  Tørhed  med  conc.  Svovlsyre; 

men  ved  Tilsætning  af  Vand  forblev  det  rødlige  Fnok  uopløst  svæ- 
vende  i  Vædsken.  Til  den  sattes  nu  Ammoniak  til  alkalisk  Keak- 

tion  og  derpaa  Oxalsyre  til  sur,  hvorpaa  Vædsken  gaves  et  Opkog. 

Bundf.  veiede  0.0174  g.  Filtratet  gav  imidlertid  ved  Tilsætning  af 

Ammoniak  til  albolisk  Reaktion  et  nyt  Bundf.,  der  sammen  med 

det  foregaaende  veiede  0.055  g.  =  kun  3.52  %  (CeO.ThO);  antages 

de  ovennævnte  0.0106  g.,  der  forblev  uopløst  af  den  totale  Oxyd- 

mængde,  for  Ceroxydul,  faaes:  0.0656  g.  kun=  4.2  %  (CeO.ThO). 

I  Filtratet  fra  Fældningen  med  svovlsur  Kali  var  atter  frem- 

kommen  et  rødt  Bundf.,  dette  frafiltreredes,  og  Vædsken  fældtes 

med  Ammoniak.  Bundf.  opløstes  i  Saltsyre,  og  oxalsur  Ammoniak 

tilsattes.  Bundf.  veiede  glødet:  1.1639  g.,  da  det  imidlertid  be- 

fandtes  alkaliholdigt,  opløstes  1.076  g.  i  Saltsyre  og  fældtes  derpaa 

med  oxalsur  Ammoniak  som  før.  Da  Vædsken  begyndte  at  gaa 

blakket  gjennem,  foretoges  Udvaskningen  med  Vand  indeholdende 

lidt  kulsur  Amm.  Vaskevandet  var  nu  vel  klart;  men  da  Saltsyre 

frembragte  et  lidet  Bundf.  —  der  bragtes  tilbage  paa  Filtratet 

fuldførtes  Udvaskningen  med  Ammoniak-holdigt  Vand,  der  viste  sig 

ogsaa  at  hindre  Blakning.  De  oxalsure  Salte  veiede  lufttørret  ved 

110°  C.  1.6935  g.,  ved  Glødning  blev  Vægten:  0.7714  g.,  hvilket 
giver  45.55  %  Ytteroxyd  (Erbin)  i  det  oxalsure  Salt.  Af  de  1.076  g. 

er  altsaafunden  0.7714  g.  Ytteroxyd,  til  den  hele  Mængde:  1.1639  g. 

svarer  altsaa:  0.8344  g.  Ytteroxyd  =  53.45  %  YtO  (ErbO).  Da 

den  totale  Oxydmængde  udgjorde  61.48  %,  skulde  man  altsaa  faa 

8.03  %  Cer-  <>g  Torjord.  Den  ovenfor  udførte  Bestemmelse  af 

4.2  °/o  maa  derfor  ansees  som  mislykket. 

Der  foretoges  nu  en  Prøve  til  Bestemmelsen  at  Jernets  Oxy- 
dationsgrad. 
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II  b. 

1.3325  g.  Mineral  ophededes  et  Par  Timer  i  et  lukket  Glasrør 

til  210°  C.  med  en  Blanding  af  4  Dele  conc.  Svovlsyre  og  en  Del 

Vand;  desuden  tilsattes  lidt  Soda  for  at  uddrive  Luften  før  Igjen- 

smeltningen.  I  Opløsningen  bestemtes  Jernoxydulet  ved  Titrering 

med  overmangansurt  Kali:  0.008775  Fe,  hvortil  svarer:  0.01128 

FeO  =  0.85  %  FeO.  , 

Af  de  ovenfor  fundne  3.79  %  Fe203  bliver  altsaa  tilbage  som 

Fe203  :  2,85  %• 

II  c. 

Endelig  bestemtes  det  bundne  Vand  ved  at  gløde  0.8555  g. 

fint  pulveriseret  Mineral.  Tabet  beløb  sig  til  0.013  g.  =  1.52  % 

aqua. 

For  om  mulig  nøiere  at  bestemme  Jordarterne  bleve  desuden 

følgende  Analyser  udførte: 

ni. 

0.8644  Mineral  opsluttedes  paa  sædvanlig  Vis  med  conc.  Svovl- 

syre. Residuet  veiede  0.0916  g.,  der  ved  Behandlen  med  Flussyre 

tabte  0.0741  g.  =  8.57  %  Si02.  De  tilbageblevne  0.0175  g.  be- 

handledes* først  med  Saltsyre  under  Inddampen  til  Tørhed;  med 

Vand  opløstes  en  Del,  der  heldtes  til  Hovedopløsning.  Derpaa 

inddampedes  med  conc.  Svovlsyre;  med  Vand  erholdtes  en  noget 

blakket  Opløsning,  der  bragtes  sammen  med  den  øvrige  Vædske. 

Den  nu  gjenblevne  veiede  glødet  0.003  g.,  altsaa  =  0.35  %  Uop- 
sluttet. 

I  Opløsningen  fældtes  Fosforsyren  med  molybdænsur  Amm.,  og 

den  bestemtes  derpaa,  som  ovenfor,  som  pyrofosforsurt  Magnesia: 

0.3929,  der  giver:  0.2513  P205  «  29.07  %. 

Den  paafaldende  høie  Kiselsyregehalt  gav  Anledning  til  at  tro, 

at  det  benyttede  Materiale  ikke  var  saa  omhyggelig  udsøgt  som 

før,  hvorfor  en  ny  Analyse  blev  paabegyndt. 

22* 
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IV. 

0.6535  Mineral  opsluttedes  altsaa  med  conc.  Svovlsyre.  Resi- 

duet veiet  0.0181  g.,  der  inddampet  med  Flussyre  tabte  0.0161  g. 

Kiselsyre  =  2.46  %.  Uopsluttet  blev  altsaa  kun  0.002  g.  =  0.31  %, 

der  ikke  gavReaktion  paa  Metalsyrer;  de  0.002  g.  smeltedes  nem- 

lig med  sur  svovlsur  Kali ;  Massen  tilsattes  Vand,  Saltsyre  og  Zink, 

men  ingen  blaa  Farve  fremkom. 

I  Opløsning  udfældtes  Fosforsyren  som  før,  og  den  bestemtes 

som  pyro fosforsur  Magnesia,  der  blev  funden:  0.3117  g.,  der  giver: 

0.1993  g.  Fosforsyre  =  30.51  %. 

I  Filtratet  fra  Fosforsyrefældningen  forsøgtes  at  skille  Oxy- 

derne  fra  Molybdænsyren  ved  at  fælde  de  første  med  Svovlainmo- 

nium  i  en  alkalisk  Vædske,  men  det  mislykkedes. 

V. 
0.907  g.  Mineral  blev  nu  ophedet  i  lukket  Glasrør  sammen 

med  Svovlsyre;  men  Analysen  kunde  imidlertid  først  blive  paa- 

begyndt  et  Par  Aar  efter. 

Glasrøret  blev  da  atter  op  varmet  et  Par  Timer  til  henimod 

en  230°  C.  Koldt  Vand  opløste  imidlertid  ikke  alt,  hvorfor  Re- 

siduet behandledes  paa  vanlig  Vis  med  conc.  Svovlsyre  under  Ind- 

dampen  omtr.  til  Tørhed.  Det,  som  nu  efter  Tilsætning  af  Vand 

forblev  uopløst,  veiede:  0.0363  g.,  ophedet  med  Flussyre  tabte  det: 

0.0335  g.  mm  3.69  %  Si02.  Tilbage  blev  0.0028  =  0.31  %  Uop- 
sluttet. 

I  Opløsningen  fældtes  Fosforsyren  med  molybdænsur  Amm.; 

den  bestemtes  som  ovenfor;  der  blev  funden:  0.4244  g,  pyrofosfor- 

sur  Magnesia,  der  giver:  0.2734  P205  =  30.14  %. 

Filtratet  opvarmedes  og  Ammoniak  sattes  til.  Det  hvide  Bundl 

nflvaskedes  tildels  og  oplostes  derpaa  i  Saltsyre.  Til  Filtratet  fra 

Ammoniakfældningen  sattes  oxalsur  Amm. ;  men  kun  et  meyet  li  det 

Bundf.  fremkom  efter  tiere  Dages  Forløb;  det  blev  ikke  tåget 

Hensyn  til. 

For  al  fælde  Molybdenen  i  den  aaltaure  Oplysning  opvarnie- 
des  den  over  Vandbad,  medens  en  Strøm  afSvovlvandsstof  lededes 
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gjennem;  dette  gjentoges  et  Par  Dage.  Filtratet  var  imidlertid 

endnu  blaat,  hvorfor  Vædsken  mættedes  med  Svovlvandstof  og 

opvarmedes  over  Vandbad;  dette  gjentoges  en  3  Dage,  hvorpaa 

endelig  Vædsken  blev  vandklar. 

Filtratet  neutraliseredes  omtr.  med  Ammoniak,  hvorpaa  oxal- 
sur  Amm.  tilsattes.  De  oxalsure  Salte  dekomponeredes  med  conc. 

Svovlsyre;  den  stivnede  Masse  opløstes  i  koldt  Vand,  og  Oxyderne 

fældtes  med  Ammoniak.  Bundf.  udvaskedes  tildels  og  opløstes 

derpaa  paany  i  Saltsyre,  hvorved  0.0009  g.  forblev  uopløst. 

Oxyderne  udfældtes  endelig  igjen  med  Ammoniak  og  udvaske- 
des med  noget  salmiakholdigt  Vand.  Bundf.  veiede  kun  0.4779  g, 

=  52.69  %)  det  var  ganske  hvidt  efter  Glødningen  og  lod  sig  fuld- 
stændig  opløse  i  Saltsyre,  saa  at  det  maa  antages  kun  for  Ytterjord. 

—  Den  frafiltrerede  Vædske  gav  med  Oxalsyre  et  svagt  Bundf., 

saa  at  Oxyderne  altsaa  vare  noget  opløselige  i  Ammoniak,  —  det 
var  imidlertid  saa  ringe,  at  der  ikke  blev  tåget  Hensyn  dertil. 

For  at  forsikre  sig  om,  at  Jordarterne  vare  fuldstændig  ud- 

fældte  med  oxalsur  Amm.,  gjordes  Filtratet  alkalisk  med  Amm., 

hvorved  et  brunt  Bundf.  fremkom,  der  imidlertid  ganske  lod  sig 

opløse  i  Oxalsyre. 

Ceroxydet  maa  altsaa  fuldstændig  være  gaaet  tabt,  den  fundne 

Oxydmængde  passer  ogsaa  godt  med  den  tidligere  udførte  Bestem- 
melse af  Ytterj  orden. 

Resultatet  af  Analyserne  er  følgende: 

il1 

Si02 

P205 

YtO 

CO 

CaO 

FeO 

Fe203 

i. 
2.89.2 31.59. 

2.4. 

31.36. 

53.45. 

0.13. 

0.85. 

2.85. 

III. 
8.57. 

29.07. 

IV. 
2.46. 

30.51. 

61.48. 

v. 3.69. 

30.14. 

52.69. 

1  Er  ikke  bestemt  direkte  med  Flussyre. 
2  Heri  medregnede  de  2  etterfølgende  Analyser  til  Bestemmelse  af  FeO-  og  Vand- 
mængden. 
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I.  II.  III.         IV.  v. 

Mn203    0.13. 

H20    1.52. 

Uopsluttet   ....    0.19.  0.35.     0.31.  0.31. 

Da  Kvarts  var  fint  isprængt  i  Mineralet,  er  det  vel  rimeligere 

at  anse  den  fundne  Kiselsyre  for  Iblanding,  der  er  bleven  tilbage, 

trods  Materialet  omhyggeligt  udsøgtes,  end  at  betragte  Mineralet 
som  et  Silicofosfat. 

Man  faar  da,  naar  der  beregnes  paa  Substans  fri  for  Kisel- 

syre —  deri  medregnet  det  ringe  Uopsluttede,  da  Kiselsyren  ikke 
særskilt  er  bestemt  i  No.  1  — : 

13.53. 
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Her  er  Atomvægten  for  Yttrium  (Erb.)  antaget  til  62  og  Ce- 

rium (Thor)  for  120.  —  Surstof  =  16. 
Surstofforholdet  bliver  altsaa:  5:3.77:0.39,  hvilket  svarer  til: 

5  (jtøj  }o3)  +  4Me20  +  2H20  —  hvor  Me  énvalent  Metal  — ,  eller 

et  noget  basisk  Salt.  Tilstedeværelsen  af  Vand  og  Sesquioxyder 

turde  imidlertid  antyde  en  begyndende  Dekomposition;  hertil  kom- 
mer desuden,  at  Bestemmelsen  af  Oxydernes  Surstofmængde  maa 

blive  noget  usikker,  hvorfor  man  vel  tør  antage,  at  Xenotim  egent- 
lig er  et  normalt  Trifosfat. 



To  norske  Oldsagfund. 

Af 

0.  Rygh. 

(Foredraget  i  Mødet  den  Ilte  Oktbr.  1872). 

I. 

Fra  Gaarden  A.ak  i  Grytens  Prestegjeld,  Romsdals  Amt.  ind- 
kom  allerede  i  1863  et  smukt  lidet  Gravfund  fra  ældre  Jernalder 

til  Universitetets  Oldsagsamling,  hvor  det  nu  bevares  under  No. 

3168—3172.  Omtrent  midt  i  en  rund  Haug  af  Sand,  af  20  Alens 

Tvermaal  og  272  Alens  Høide,  fandtes  en  stor  Broncekjedel.  om- 
givet  af  reiste  Stenheller  og  fyldt  med  Sand  og  brændte  Ben. 

Blandt  de  sidste  laa:  1)  en  simpel  glat  Fingerring  af  Guid;  2)  to 

smaa  cylinderformede  Holker  af  Sølv,  delvis  forgyldte  og  indlagte 

med  Niello,  formodentlig  bestemte  til  Kniv-  eller  Syleskafter;  til 

det  ene  hører  et  med  Dyrehoveder  i  Relief  prydet  fladt  Endebeslag 

af  Sølv;  3)  et  fladt,  i  den  ene  Kant  udtunget  Beslag  og  et  spædt 

Randbeslag  af  Sølv,  af  uvis  Bestemmelse.  Kjedelen,  hvori  disse 

Sager  laa,  var  6"  høi  og  li1//1  vid  øverst  (Randen  medregnet); 
den  havde  indadbuget  Side,  horizontalt  udbøiet  Rand  og  to  Ører, 

dannede  af  en  fra  Randen  opadbøiet  trekantet  Flig. 1 
Paa  samme  Gaard  opdagedes  i  April  1872  ved  et  Tilfælde  en 

stensat  Grav,  der  viste  sig  ligeledes  at  tilhøre  den  ældre  Jern- 

alder og  indeholdt  et  ualmindelig  rigt  og  mærkeligt  Fund. 2  Det 

1  Alft;ia  ganske  af  samme  Form,  som  uen  hos  Montelius  ..Från  jernåldern",  pl.  8,  9, 
afbildede  Broncekjedel,  der  er  lunden  i  en  Gravhaug  i  Sogn.  Denne  Form  er 

hyppig  i  Norge  og  forekommer  især  meget  ofte  vestenfplds  og  nordcnfjelds. 

1  Beskrivelsen  af  Findcstedct  og  Graven  støtter  sig  til  Meddelelser  fra  Gaardens 
Eier,  Lensmand  A.  Landmark,  og  fra  Adjunkt  Bendixen,  som  bcsogtc  Stedet  i 
August  1872. 
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Jordstykke,  livorpaa  den  i  1863  udgravne  Haug  laa,  den  saakaldte 

„Aakesrut",  falder  i  en  brat  og  meget  høi  Mæl  ned  mod  den  for- 

biflydende  Kauma-Elv,  som  i  den  senere  Tid  har  skaaret  sig  stærkt 

ind  paa  dette  Stykke.  Høit  oppe  i  denne  Mæl,  4—5  Alen  under 
den  nuværende  Jordflade,  var  nu,  dels  ved  Udskjæring  af  Elven, 

dels  ved  Sandflugt,  Enden  af  et  større  Gravkammer  af  Heller  kom- 

men  tilsyne,  omtrent  40  Alen  fra  den  i  1863  udgravne  Haug.  Uden- 
tvivl  har  ogsaa  dette  Kammer  oprindelig  havt  en  Haug  over  sig, 

som  i  Tidens  Løb  er  bleven  ukjendelig  ved  Sandflugt,  hvorfor  Ste- 
det er  stærkt  udsat.  Kammeret  var  aabent,  ikke  fyldt  med  Jord, 

og  det  var  stort  nok  til  at  kunne  undersøges  paa  den  Maade,  at 

en  Mand  krøb  ind  i  det  fra  den  blottede  Ende.  Det  viste  sig  at 

være  111//  langt,  3%'  bredt  og  27/i2'  høit,  med  Længderetning  fra 
Nordvest  til  Sydøst,  eller  omtrent  lo  dret  paa  Elvens  nuværende 

Løb  paa  dette  Sted. 1  Det  var  bygget  med  stor  Omhu  og  Bund- 

stenene  meget  nøiagtigt  indfældte  mellem  de  aldeles  glatte  Side- 
stene.  I  Graven  fandtes  følgende  Sager,  som  strax  bleve  indsendte 

til  Universitetet  og  indkjøbtes  for  dettes  Oldsagsamling. 2 

1.  En  Broncekjedel  af  samme  Form  som  den  ovenfor  be- 

skrevne, der  blev  funden  i  1863,  men  noget  mindre,  53/4"  høi  og 

11"  vid  øverst;  dens  største  Vidde  nedentil  er  12".  Karrets  Væg 
er  1  Linie  tyk  i  Kanden,  men  adskilligt  tyndere  længere  nede;  det 

1  Adjunkt  Bendixen  bemærker,  at  han  paa  sine  arkæologiske  Undersøgelsesreiser 
i  Romsdals  Amt  ellers  altid  har  fundet  Gravkamrene  i  Dalene  liggende  parallelt 
med  Dalens  Retning  (stemmende  med  den  i  Aarb.  f.  nord.  Oldk.  1869,  S.  162, 
fremsatte  Formodning)  og  ved  Kysten  parallelt  med  Strandlinien,  ligesom  han 
ogsaa  har  iagttaget,  at  Langhaugerne  ved  Kysten  ligge  parallelt  med  denne. 
Den  her  forekommende  Undtagelse  tror  Hr.  Bendixen  at  kunne  forklare  deraf, 

at  Elven  paa  dette  Sted,  som  der  er  tydelige  Spor  til,  i  ældre  Tid  har  havt  et 
ganske  andet  Løb:  der  har  her  gaaet  et  Næs  ud  mod  Sydøst,  hvorom  Elven 
har  slynget  sig,  men  som  den  efterhaanden  har  skaaret  bort,  saa  at  dens  Løb 

nu  er  ret.  Graven,  som  oprindelig  laa  inde  paa  dette  Næs,  har  da  ialfald 
havt  Længderetning  fælles  med  Næset  og  Elvens  Løb  paa  begge  Sider  af  dette, 
om  det  end  har  ligget  lodret  paa  Dalens  Linie. 

2  De  tilføiede  Tal  angive  Gjenstandenes  Nummer  i  Samlingen. 
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er  idethele  usædvanlig  vel  bevaret.  Levninger  findes  af  Hadden; 

den  har  været  af  Jern,  rund  og  glat,  5  Linier  tyk.  (5870). 

2.  En  Lerurne  (afbildet  paa  medfølgende  Planche  som  Fig.  1) 

af  kraget  Form  med  een  Hank.  Lermassen  er  af  rødgraa  Farve 

med  svag  sort  Glasur  paa  Overfladen.  5V6"  høi  og  53/4"  vid  øverst;  af 
Randen  mangle  flere  Stykker.  (5871). 

3.  Betydelige  Brudstykker  af  en  Lemme  af  Urtepotteform. 

Det  største  Brudstykke,  der  er  afbildet  Fig.  2,  vil  give  tilstrække- 

lig  Forestilling  om  Form  og  Ornamenter.  Den  er  af  lys  graa 

Masse  uden  Glasur,  stærkt  tilsat  med  fine,  traadlignende  Fliser  af 

Sten  (Asbest?),  som  det  er  Tilfældet  med  de  allerfleste  Lemmer 

af  denne  Form.  Leret  er  meget  skjørt  og  løst,  saa  at  det  ikke 

har  været  muligt  at  sammensætte  Urnen,  uagtet  kun  lidet  mangler 

af  den.  Den  er  4"  høi  og  ligesaa  vid  i  Bunden,  lidt  videre  oven- 

til, og  er  prydet  med  Liniezirater  samt  Rader  af  stærkt  fremstaa- 
ende  runde  Knopper  og  af  indtrykte  Trekanter.  (5872). 

4.  Stykker  af  et  dreiet  Kar  af  Træ,  der  ved  Fugtighed  er 

blevet  meget  let  og  porøst,  næsten  svampagtigt.  Det  har  havt 

Form  af  et  Fad  eller  en  meget  flad  Skaal;  Høiden  har  neppe  væ- 

ret over  2",  men  Vidden  10 — 11";  den  flade,  med  en  svagt  ophøiet 

Kant  forsynede  Bunds  Tvermaal  er  472".  (5873). 
5.  En  Giddmynt  (Fig.  3),  indfattet  i  en  af  en  glat  rund  Traad 

dannet  Rand  og  forsynet  med  en  liden  og  simpel  cylinderformet 

Hempe,  altsaa  bestemt  til  at  bæres  som  Smykke.  Paa  Adversen 

er  under  Hempen  paaloddet  to  runde  Guldkorn.  Tvermaal  uden 

Randen  29  Millim.,  Vægt  med  Rand  og  Hempe  11,25  Gr.  (3  Kvin- 

tin  5  Æs).    Noget,  men  ikke  meget,  slidt.  (5874). 

6.  En  liden  bøileformet  Broncespændc  (Fig.  5),  29/i0"  lang, 
med  et  kort,  i  en  rund  Knop  endende,  Overstykke  af  samme  Bredde 

som  Bøilen.  Naalen  danner  øverst  en  Spiral  af  5/e"  Længde,  en- 
dende i  lignende  Knopper;  den  er  afbrudt  lige  ved  Spiralen,  men 

det  løse  Stykke  er  tilstede.  Ornamenterne  paa  den  nedre  Del  ere 

blevne  utydelige  ved  stærk  Oxydation.  (5875). 

7.  En  BmgspCBnde  af  Bronce  (Fig.  6)  af  eiendommelig,  plump 

og  raa  Form.   Ringen  er  glat,  76"  tyk  og  l1/,41  i  Tvermaal  (maalt 
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til  ydre  Kant).  Langs  Yderkanten  4  Udspring  i  Ringens  Plan,  i 

Kvartcirkels  Atstand  fra  hinanden,  de  3  i  Form  af  ligebenede  Tri- 

angler af  ulige  Størrelse,  medens  det  fjerde  er  en  raa  Fremstilling 

af  en  Fugl.  Det  største  af  de  trekantede  Udspring  har  paa  den 

Side,  som  synes  at  have  været  Spændens  Bagside,  5  smaa  opstaa- 

ende  Nagler  langs  den  noget  indadbuede  Yderkant  (bestemte  til 

at  fæste  en  Rem  eller  muligt  et  nu  tabt  Ornamentbelæg?).  Naalen 

rund  og  glat,  l2/3"  lang.  (5876). 
8.  Betydelige  Stykker  af  en  stor  og  pragtfuld  rund  skivefor- 

met  Spænde  af  Bronce,  rigt  prydet  med  Sølvbelæg  (Fig.  4).  Da 

Brudstykkernes  Tilstand  ikke  er  saadan,  at  en  nøiagtig  Gjengivelse 

af  dem  vikle  kunne  give  nogen  Forestilling  om  Smykkets  oprinde- 

lige  Udseende,  har  man  i  Afbildningen  saavidt  muligt  restaureret 

Spænden,  saaledes  som  den  med  fuld  Sikkerhed  kan  sluttes  at  have 

været  efter  omhyggelig  Sammenpasning  af  Brudstykkerne  og  Sam- 
menligning med  Afbildninger  af  andre  Exemplarer  af  denne  sjeldne 

Spændeform,  navnlig  det  danske  i  Worsaaes  „ Afbildninger  af  nor- 

diske Oldsager",  No.  395.  Nærværende  Exemplar  adskiller  sig  fra 
dette  foruden  ved  sin  betydelige  Størrelse  tillige  ved  at  mangle 

dets  ydre  flade  Rand  og  den  indenfor  denne  værende  Krands  af 

smaa  runde  Stykker.  Det  afviger  desuden  fra  alle  hidtil  bekjendte 

Spænder  af  denne  Form  derved,  at  det  har  5  istedetfor,  som  van- 

ligt,  4  krumme  Arme.  Spændens  runde  Midtplade  har  havt  et 

Tvermaal  af  næsten  2".  Midt  paa  denne  har  været  fastloddet  en 

Cylinder  af  meget  tykt  Bronceblik  af  %"  Høide  og  med  Grund- 

flade  af  l1/, 41  Tvermaal,  hvis  Aabning  oventil  har  været  dækket 
med  en  glat,  rund  Bronceplade,  forsynet  med  en  Stift  i  Midten  til 

at  fæste  Ornamenter  paa.  Hele  Spændens  Overside  forresten  har 

været  dækket  med  Belæg  af  forgyldt  Sølvblik  med  pressede  Zira- 

ter,  kantet  med  Perletraade  af  Sølv  og  fæstet  med  Sølvnagler,  som 

have  havt  stærkt  fremstaaende  runde,  ikke  forgyldte  Hoveder.  Paa 

hvert  af  de  mange  større  og  mindre  runde  Partier  har  en  saadan 

Nagle  været  anbragt  i  deres  Midtpunkt,  og  Hovedets  Størrelse  har 

varieret  efter  deres  Størrelse.  —  Af  Spænden  er  nu  bevaret  sam- 

menhængende  den  største  Del  af  Midtpladen  med  de  to  af  Armene 
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og  et  Stykke  af  en  tredie;  desuden  tindes  løse  en  hel  Arm  med 

en  Del  af  Midtpladen,  den  indre  Halvdel  af  den  femte  Arm  og  en 

Mængde  mindre  Stykker.  Spændens  Tvermaal  i  hel  Tilstand  har 

været  4V2".  (5877). 

9.  To  store  Perler,  den  ene  af  Rav,  kageformet,  iyi0"  i  Tver- 

maal og  V12"  h0i>  den  anden  af  Glasmosaih,  næsten  kugleformet, 
V  høi.    (5878,  5879). 

10.  Et  Haandsneldehjul  af  brændt  Ler,  af  fladtrykt  Kugle- 

form,  uden  Ornamenter,  V/6"  i  Tvermaal  og  3/4"  høit.  (5880). 
11.  Nogle  smaa  Stykker  af  temmelig  fint  Uldtøi;  det  synes 

at  have  været  ensfarvet,  men  den  oprindelige  Farve  kan  ikke  læn- 
gere  bestemmes.  (5881). 

18.  Stykker  af  et  rundt,  temmelig  spædt  Knivskaft  af  Træ, 

3  73"  langt,  med  Levninger  af  Beslag  af  Bronceblik,  som  synes  at 
have  dækket  Skaftet  fra  øverst  til  nederst.  Beslaget  har  været 

prydet  med  rundtomgaaende  Baand  af  ophøiede  parallele  Linier, 

afvexlende  med  glatte  Partier.  (5882). 

13.  Et  Stykke  af  et  lidet  tveegget  Sværd  af  Jern,  15y3"  langt; 

største  Bredde  l2/3".  Af  Stykkets  Længde  tilhører  273"  Tangen, 
der  har  Spor  af  Belæg  af  Træ;  ved  Klingens  Begyndelse  tindes 

Levninger  af  en  flad,  lodret  paa  Sværdet  anbragt  Plade  af  tyndt 

Jernblik,  der  maa  have  dækket  Træbelæggets  nedre  Side  som  et 

Slags  Parerplade.  (5883). 

14.  To  cylinderformede,  i  begge  Ender  aabne  Stykker  af  Jern. 

dannede  af  en  sammenbøiet,  men  ikke  ganske  sammensluttet  tyk 

Jernplade.    Det  ene,  som  er  fuldstændig  bevaret,  er  vel  1"  høit  og 
i  Tvermaal;  det  andet,  hvoraf  kun  et  større  Stykke  tindes, 

har  samme  Høide,  men  har  havt  lidt  Større  Vidde.  Begge  bære 

paa  den  indvendige  Side  tydelige  Spor  af,  at  de  have  omfattet  en 

Gjenstand  af  Træ.  Til  det  mindste  af  dem  hører  udentvivl  en 

Nagle  af  .lein,  hvis  meget  store  flade  Hoved  netop  dækker  dets 

Aabning.  (5884). 

15.  To  Stykker  Træ  med  Broncebeslag,  der  begge  synes  at 

være  afbrudte  i  Enderne,  og  det  ene  tillige  at  være  ufuldstændigt 
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paa  begge  Langsider.  Det  sidste  (Fig.  7)  er  fladt,  5  Linier  tykt 

og  har  to  firkantede  Huller  af  ulige  Størrelse,  forsynede  med  hver 

sit  Indfatningsbeslag  af  Bronce,  der  ere  anbragte  paa  modsatte 

Sider  af  Træstykket.  Det  andet  (Fig.  8)  er  tildannet  sometHaand- 

tag  eller  noget  lignende  og  har  nogle  indskaarne  Ornamenter,  hvor- 

iblandt  to  Gange  forekommer  en  Figur,  der  ligner  det  ældre  Rune- 

alfabets Tegn  for  D.  Dette  Stykke  har  eet  firkantet  Hul,  ligeledes 

forsynet  med  Broncebeslag  paa  den  ene  Side.  (5885). 

Efter  Findernes  Forklaring  stod  Broncekjedelen  længst  inde  i 

Gravkammeret;  Sværdet  og  Lerurnerne  fandtes  omtrent  i  Midten, 

og  Guldmynten  ved  den  ydre  (sydøstre)  Ende.  Af  Tøi  var  der  en 

hel  Del  mere  end  de  Stumper,  som  bevaredes  og  indsendtes;  efter 

Sigende  saa  meget,  at  det  godt  kunde  tænkes  at  være  Levninger 

af  en  hel  Klædedragt.  Af  Ben  fandtes  kun  nogle  faa  ubrændte  af 

en  Ko;  de  laa  i  Kjedelen,  der  forresten,  ligesom  Urnerne,  intet 
.  indeholdt. 

Hvad  der  ved  dette  Fund  først  og  fremst  er  egnet  til  at  vække 

Opmærksomhed,  er  Guldmynten  (No.  5).  Det  første  Blik  paa  Af- 
bildningen  vil  vise,  at  den  er  en  af  de  af  og  til  forekommende 

Efterligninger  af  romersk  Mynt  fra  den  senere  Keisertid,  og  at 

Præget  ikke  er  mere  forvansket,  end  at  der  maa  være  Grund  til 

antage  den  for  en  Efterligning  paa  første  Haand,  d.  v.  s.  gjort 

umiddelbart  efter  en  romersk  Original.  Originalen  lader  sig  i  dette 

Tilfælde  heldigvis  paavise  med  fuld  Sikkerhed  vedHjælp  af  Rever- 

sens Præg.  Ved  at  gjennemgaa  Cohens  store  Værk  over  de  ro- 

merske Keisermynter  vil  man  kun  finde  een  eneste  Typ,  som  kan 

have  tjent  som  Mønster  for  dette,  men  som  ogsaa  paatageligt  er 

Mønsteret;  det  er  Reverspræget  paa  de  i  6te  Bind  S.  329  No.  11—16 

og  340  No.  4 — 7  beskrevne  Mynter :  Victoria  og  Libertas,  holdende 

et  paa  en  høi  Stang  fæstet  Trofæ  mellem  sig.1  Dette  Præg  har 

kun  været  brugt  i  ganske  kort  Tid,  i  Aarene  350—353  e.  Christus. 

Det  er  nemlig  eiendommeligt  for  den  mellem  disse  Aar  regjerende 

1  Afhildninger  af  dette  Præg  rindes  paa  Pl.  X  i  samrne  Bind,  No.  4  og  15. 
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Keiser  Magnentius  og  dennes  Broder  og  Medregent  Becentius.  Mag- 

nentius  optraadte  i  350  som  Modkeiser  mod  Constantin  den  Stores 

Søn  Constans  i  Gallien  og  blev,  efterat  Constans  kort  efter  var 

bleven  dræbt  paa  Flugten  til  Spanien,  Herre  over  hele  den  vestlige 

Halvdel  af  det  romerske  Rige,  men  styrtedes  allerede  353  af  Con- 

stans^ Broder  Constantius  II,  Østrigets  Hersker,  hvorved  baade 

Magnentius  selv  og  hans  Broder  omkom.  Vi  kunne  saaledes  her 

bestemme  den  originale  Mynts  Tilblivelsestid  med  større  Nøiagtig- 

hed,  end  det  i  lignende  Tilfælde  ellers  er  muligt. 

Dette  er  den  fjerde  Efterligning  af  romersk  Mynt,  som,  saavidt 

vides,  hidtil  er  funden  i  norsk  Jord.  Bergens  Museum  eier  to  saa- 

danne,  den  ene  funden  1827  paa  Midt-Mjelde*  i  Haus  Pgd.  i  Nord- 

hordland, den  anden  1831  paa  Hove2  i  Vik  Pgd.  i  Sogn.  Den  tre- 
die,  som  bevares  i  Museet  i  Kjøbenhavn,  fandtes  1776  paa  Gun- 

heim 3  i  Saude  Pgd.  i  Nedre  Thelemarkens  Fogderi.  Samtlige  disse 
Mynter  ere,  ligesom  den  fra  Aak,  fundne  i  Grave. 

Disse  Myntefterligninger  have,  som  Dr.  H.  Hildebrand  sidst 

medFøie  har  fremhævet,4  stor  arkæologisk  Interesse  i  to  Retninger: 

som  Vidnesbyrd  om  de  nordiske  Landes  Forbindelser  med  det  ro- 

merske Rige  i  den  Tid,  hvorfra  de  skrive  sig,  og  ved  det  Forhold, 

hvori  de  staa  til  de  meget  omtalte  og  omstridte  Guldhrakt  vater 

som  Mellemled  mellem  disse  rent  nordiske  Smykker  og  de  romer- 

ske Mynter  og  som  Bidrag  til  Tydningen  af  Brakteaternes  dunkle 

Forestillinger. r*  Den  af  Dr.  Hildebrand  gjorte  Iagttagelse,  at  Ef- 
terligningerne,  forsaavidt  deres  Mønstre  kunne  paavises,  alle  ere 

1  Urda  I,  193;  af  bildet  sammesteds  Pl.  7,  Fig.  13  og  i  Antiqvarisk  Atlas  No.  15. 

1  Urda  I,  181,  jfr.  300 ;  «afbildet  Tl.  7,  Fig.  15  og  i  Ant.  Atlas  No.  14. 
J  Aarsb.  1 808  S.  144,  jfr.  Montelius:    Från  jernåldern  S.  37;   Afbildning  i  Ant. 

Atlas  No.  5. 

4  Svenska  Folket  under  hedna  tiden  (2det  Oplng,  1872),  S.  32  fg.,  jfr.  Vitterhets, 
Historie  och  Antiqvitcts-Akadcniiens  Månadsblad  f.  Januar  1873. 

'  Jeg  tillader  mig  med  Hensyn  dertil  at  henstille  til  Overveielse,  om  ikke  den  ofte 
paa  Brakteater  forekommende  Forestilling :  en  Fugl  foran  et  menncskeligt  Ansigt, 
med  Nebbet  vendt  mod  dette,  kan  antages  at  være  opstaaet  af  det  paa  en 

Mængde  romerske  Mynter  brugte  Adverspraig,  hvor  Keiseren  holder  foran  sig  et 
Scepter  med  en  Ørn  paa  Toppen. 
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gjorte  efter  Mynter  af  Constantin  den  Stores  nærmeste  Etterføl- 

gere,1 bekræftes,  som  man  ser,  ogsaa  ved  vor  Mynt. 

Dennes  Præg  holder  sig,  som  allerede  bemærket,  endnu  tem- 

melig nær  til  Originalen,  men  det  er  dog  aabenbart,  at  Stempelskjæ- 
reren  slet  ikke  har  forstaaet  Betydningen  af  det,  han  etterlignede. 

Dette  viser  sig  allerede  i  den  Maade,  hvorpaa  han  har  gjengivet 

de  to  Gudinder  med  Trofæet  paa  Reversen,  og  endnu  tydeligere  i' 
Omskrifterne.  I  dem  har  han  ikke  engang  gjort  nogetForsøg  paa 

at  afbilde  de  romerske  Myntomskrifter,  som  han  maa  have  havt 

for  sig;  han  har  ladet  sig  nøie  med  at  give  noget,  som  havde  en 

overfladisk  Lighed  med  romersk  Skrift.  Adversen  viser,  hvorledes 

en  saadan  Efterligningsmaade  kunde  føre  til  Brakte atprægene,  idet 

den  gav  Fantasien  frit  Løb  og  aabnede  Hum  for  Forestillinger,  som 

havde  en  ny,  for  det  romerske  Forbillede  aldeles  fremmed  Mening. 

Bustens  Hoved  er  en  ret  god  Etterligning, 2  men  den  paa  Origi- 

1  Mynten  fra  Midt-Mjelde  er,  som  Dr.  Hildebrand  har  paavist,  Etterligning  af  et 
Præg  af  Valentinian  I  (364—375;  Afbildning  af  Præget  hos  Cohen  VI  Pl.  XIII, 
2).  Den  fra  Gunheim  sammenligner  han  med  det  hos  Cohen  VI  Pl.  XV,  11 

afbildede  Præg  af  Procopius  (365  —  366).  Dette  Reverspræg  benyttedes  imidler- 
tid af  flere  Keisere  i  denne  Tid,  og  Forestillingen  paa  Mynten  fra  Gunheim  stem- 
mer langt  mere,  næsten  nøiagtigt,  med  den  Form,  hvori  det  forekommer  paa  en 

Mynt  af  Decentius  (Cohen  VI  Pl.  X,  9).  At  denne  er  den  virkelige  Original, 

bliver  endnu  sandsynligere  derved,  at  Procopius's 1  korte  Regjering  udelukkende 
tilhører  det  romerske  Østrige,  medens  alle  hidtil  gjorte  Iagttagelser  tale  for,  at 

ved  de  her  omtalte  Etterligninger  altid  Mynter  fra  Vestriget  laa  til  Grund.  — 
Med  Hensyn  til  Mynten  fra  Hove  forekommer  det  mig  rimeligt  at  søge  dens 

Grundtyp  i  det  paa  Keisermynterne  meget  almindelige  Reverspræg:  Keiseren 
tilhest,  med  Landsen  rettet  mod  en  paa  Knæ  liggende  Fiende  (se  f.  Ex.  Cohen 

VI  Pl.  VI,  56  [Constantin  II],  VII  bis,  104  [Constans],  X,  14  [Decentius]). 
Forvanskningen  vilde  vistnok  isaafald  allerede  være  temmelig  stærk,  og  det 
kunde  anføres  mod  Formodningen,  at  Brystbilledet  paa  Adversen  tvertimotl  er 

en  ret  tro  Gjengivelse  af  Keiserbusterne  paa  de  romerske  Mynter;  men  denne  Ind- 

vending  kan  neppe  tillægges  synderlig  Vægt  efter  den  Maade,  hvorpaa  disse  Ef- 
terligninger  idethele  synes  at  være  gjorte.  Det  forekommer  mig  f.  Ex.  meget 

vel  tænkeligt,  at  forskjellige  Mønstre  kunde  være  benyttede  for  Myntens  to  Si- 
der, og  at  Reversen  kunde  være  en  Etterligning  paa  anden  Haand.  I  ethvert 

Fald  er  den  sidste  aabenbart  et  meget  raaere  Arbeide  end  Adverspræget. 

2  Det  har  ogsaa  den  sjeldne  Eiendommelighed  fælles  med  Magnentius's  Mynter, at  det  mangler  Diadem. 
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nalen  forekommende  opstaaende  Flig  af  Kappen  bagtil  er  bleven 

forvandlet  til  et  Fuglehoved  med  Nebbet  vendt  mod  Bustens  Nakke, 1 

ligesom  Behandlingen  af  Kappen  idethele  stærkt  nærmer  sig  til 
Brakteat-Stilen. 

Mynten  giver  et  Bidrag  til  en  omtrentlig  Bestemmelse  af  Fun- 

dets  Nedlægningstid.  Da  den  romerske  Mynt,  hvorefter  den  er 

gjort,  er  fra  Midten  af  4de  Aarhundrede,  og  den  selv  ikke  er  me- 

get slidt,  synes  det  ikke  rimeligt,  at  den  kan  være  nedlagt  i  Jor- 
den meget  senere  end  500  e.  Chr.  Denne  Tidsbestemmelse  er 

vistnok  efter  sin  Natur  temmelig  usikker,  men  den  forekommer 

mig  at  støttes  ved  andre  Omstændigheder.  Broncckjcdlcr  af  samme 

Form  som  den  her  fundne  og  af  lignende  Former  ere  trufne  i  mange 

norske  Grave  fra  ældre  Jernalder, 2  og  disse  Grave  maa  efter  sin 
Bygningsmaade  og  efter  de  Oldsager,  som  åndes  i  dém,  høre  til 

den  ældre  Jernalders  tidligere  Del,  om  de  end  ikke  kunne  regnes 

til  de  ældste  i  denne  Periode;3  efter  danske  Arkæologers  Inddeling 

af  Jernalderen  vilde  de  blive  at  henføre  tilslutningen  af  „den  æld-' 

ste  Jernalder"  eller  omtr.  til  4de  og  5te  Aarhundrede.  Der  findes 
imidlertid  Omstændigheder,  som  synes  at  give  Grund  til  at  sætte 

Aak-Graven  noget  længere  ned  i  Tiden  end  de  sædvanlige  norske 

Grave  med  Broncekjedler.  For  det  første  er  Kjedelen  i  disse  en- 

ten ganske  ubedækket  (staar  løst  i  Haugen)  eller  har  allerhøist  et 

ganske  lidet  Gravkammer,  af  Heller  om  sig,  ikke  meget  større,  end 

at  det  netop  giver  Rum  til  Kjedlen.  Her  har  man  derimod  et  stort 

Hellekammer,  næsten  6  Alen  langt,  en  Gravform,  som  efter  de  hid- 

til  gjorte  Iagttagelser  synes  at  være  gjennemsnitlig  yngre.  I  samme 

Retninu  peger  det,  at  Broncefcjédlen  ikke  her,  som  almindeligt,  var 

benyttet  som  Gravkar,  d.  v.  s.  ikke  indeholdt  brændte  Ben  af  Li- 

get.   Disse  Betragtninger  gjøre  det  saaledes  ogsaa  rimeligt  at  hen- 
1  Dette  Træk  gjenfindes  pna  den  forresten  langt  raaere,  i  lljelsta  Sogn  i  Upland 
fundne  Myntefterligning,  som  er  afbUdet  i  Ant.  Atlas  No.  17. 

1  Det  nn  kjendte  Antal  er  ikke  langt  fra  100. 

1  Jfr.  Aarl».  f.  nord.  Oldk.  1869,  S.  109.  Kn  Broneekjcdel  af  samme  Form,  som 
den  fra  Aak,  er  lunden  i  Kragehul  Mose  i  Fyn  (se  Engelhardt>  Beskrivelse  af 

«li  tte  Mosefund,  PI,  IV,  '24),  hvis  Oldsager  menes  at  være  nedlagte  i  Mosen  hen- 
iiuod  Udgangen  af  det  5te  Aarli. 
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føre  Graven  til  den  tidligere  Del  af  det  6te  Aarh.,  en  Tidsansæt- 

telse,  som  heller  ikke  nogen  af  de  øvrige  i  den  fundne  Oldsager 

synes  at  modsige. 

Særdeles  mærkeligt  er  det,  at  man  her  fandt  nogle  faa  Ben 

af  en  Ko,  liggende  i  Kjedelen.  Det  er  dermed  givet,  at  kun  en 

liden  Del  af  Dyret  kan  have  været  nedlagt  i  Gravkammeret.  Det 

ligger  meget  nær  at  formode,  at  man  heri  har  et  Vidnesbyrd  om 

en  oftere  ved  Begravelser  brugt  Skik:  at  lægge  et  Stykke  af  det 

ved  Begravelseshøitideligheden  ofrede  Dyr  ned  til  den  Døde,  som 

hans  Anpart  af  Ofret.  Man  har'  som  bekjendt  temmelig  ofte  truf- 
fet Ben  af  Dyr  i  norske  Grave  baade  fra  ældre  og  yngre  Jernalder, 

skjønt  der  kun  i  de  allerfærreste  Tilfælde  haves  nøiagtig  Underretning 

om  Benenes  Mængde,  deres  Leie  i  Gravhaugen  og  andre  Omstæn- 

digheder,  som  det  var  af  Vigtighed  at  kjende  for  at  kunne  bedømme 

disse  Funds  Betydning  for  Gravskikken.  Imidlertid  synes  ialfald 

ofte  kun  en  liden  Del  af  Skelettet  at  være  fundet,  og  en  Forkla- 

ring, som  den  antydede,  turde  da  have  stor  Sandsynlighed  for  sig.1 
Af  Ben  af  Mennesker  skulde  der  efter  Findernes  Paastand  ikke 

have  været  noget  Spor  at  se  i  Graven.  Jeg  har  dog  ingen  Tvivl 

om,  at  denne  Grav  oprindelig  har  indeholdt  brændte  Ben,  hvad 

enten  nu  disse,  som  undertiden  synes, at  være  skeet,  i  Tidens  Løb 

ere  ganske  hensmuldrede,  eller  Finderne  have  overseet  de  smaa 

Benstumper. 2 
Af  de  øvrige  Oldsager  er  det  dreiede  Trækar  en  Sjeldenhed, 

forsaavidt  det  er  første  Gang,  at  saavidt  betydelige  Levninger  af 

et  Kar  af  dette  Slags  ere  indkomne  til  en  norsk  Samling.  I  Vir- 

keligheden have  dog  dreiede  Trækar  vistnok  været  i  almindelig 

Brug  i  Norge  i  den  ældre  Jernalder,  ligesom  de  danske  Mosefund 

vise,  at  de  have  været  det  i  Danmark.  Grunden,  hvorfor  man  ikke 

ser  stort  til  dem  i  de  norske  Museer,  er  simpelthen  den,  at  Kar 

'  I  enkelte  i  den  seneste  Tid  nøiagtigt  undersøgte  norske  Grave  fra  yngre  Jern- 
alder har  man  fundet  Hovedet  af  en  Hest  under  saadanne  Omstændigheder,  at 

aabenbart  ikke  mere  af  Dyret  kunde  være  nedlagt  fra  først  af. 

2  Jfr.  Aarb.  f.  nord.  Oldk.  1869,  S.  165,  Anm.  1  og  Aarsb.  fra  Foreningen  til 
norske  Fortidsmindesmærkers  Bevaring  1870  S.  123  ff. 

Vidensk.-Selsk.  Forn.  1872.  23 
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af  et  saa  forgjængeligt  Stof  vanskeligt  kunde  holde  sig  ret  længe 

i  Grave,  og  de  norske  Jernaldersfund  ere  næsten  alle  Gravlund, 

medens  noget  Tilsvarende  til  Danmarks  Mosefund  ialfald  hidtil  ikke 

er  opdaget  i  Norge.  Desuagtet  har  man  dog  ogsaa  før  bemærket 

mindre  Levninger  af  saadanne  Trækar  i  flere  norske  Grave  fra  æl- 

dre  Jernalder. 1 

Den  store  skiveformede  Broncespænde  er  ligeledes  en  Sjelden- 

hed.  Kun  eet  Exemplar  (af  meget  ringere  Størrelse)  er  tidligere 

fundet  i  Norge,  ligeledes  i  det  Nordenfjeldske,  i  en  Gravhaug 

paa  Gaarden  Halleim  i  Verdalens  Pgd.,  Nordre  Throndhjems  Amt.2 
Denne  Spændeform  gjenfindes  længere  Syd  og  vil  med  Tiden 

vistnok  ogsaa  komme  frem  i  det  sydlige  Norge.  Det  kjøbenhavn- 

ske  Museum  har  henimod  et  halvt  Snes  Exemplarer,  fundne  paa 

forskjellige  Steder  i  Danmark,  og  for  ikke  længe  siden  skal  et 

Exemplar  være  fundet  i  Meklenburg. 3 

II. 

Paa  Gaarden  Rød  i  Bygge  Pgd.,  Smaalenenes  Amt,  fandtes 

Iste  Mai  1872  den  paa  medfølgende  Planche  Fig.  9  afbildede  præg- 

tige  Spore  af  massivt  Guid.  Findestedet  ligger  omtrent  100  Alen 

øst  for  Gaardens  Huse,  lige  ved  Kanten  af  et  Skovholt.  Her  var 

for  to  Aar  siden  et  Dige  blevet  optaget,  og  paa  dettes  Kant  var 

det,  at  Sporen  fandtes  ved  at  bryde  en  ved  Digegravningen  ud- 

1  Saalodes  paa  Nedre  Aure  i  Voss  Pgd.  (Urda  II,  185),  paa  Øie  i  Kvinesdal  Pgd. 
(Urda  I,  299),  paa  Holmegaard  i  Holme  Pgd.  (N.  Foml.  272)  og  i  en  af  Grav- 
haugerne  paa  Broten  i  Norderhov  Pgd.  (Aarsb.  f.  1870,  S.  116  No.  50).  Det 
kan  fortjene  at  bemærkcs,  at  den  lille  Stump  af  et  Trækar,  som  fandtes  paa 
Holmegaard,  alene  svnes  at  være  bleven  bevaret  derved,  at  dernetop  paa  dette 
Stykke  var  paasat  et  lidet  Bronceblik  for  at  lappe  en  Brist  i  Karret. 

2  I  den  throndhjemske  Samlings  trykte  Katalog  No.  586;  afbildet  sammesteds 
Pl.  I  Fig   3,  jfr.  Aarsberetn    1870,  S    15  No.  XI. 

3  Senere  end  det  her  beskrevne  store  Fund  ere  cndvidere  4  mindre  Gravfund  fr» 
ældre  Jernalder  indkomne  fra  samme  Gaard,  hvorom  henvises  til  Anrsberetn. 

fra  Foreningen  til  norske  Fortidsmindesra.  Bevaring  for  1872,  S.  94  No.  85. 
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kastet  Græstørv.  Den  fandtes  altsaa  ikke  nøiagtigt  paa  samme 

Sted,  hvor  den  fra  først  af  havde  ligget,  om  end  dette  ikke  kan 

have  været  langt  borte,  og  den  maa  der  have  ligget  meget  nær 
i  ved  Jordoverfladen. 

Grundeieren,  Statsminister  Sibbern  paa  Værnekjoster,  sørgede, 

saasnart  det  mærkelige  Fund  var  kommet  til  hans  Kundskab,  for 

dets  Indsendelse  til  Universitetet,  og  Findestedet  blev  efter  hans 

Opfordring  kort  efter  undersøgt  af  Antikvar  Nicolaysen.  Efter 

dennes  Erklæring  var  der  intet  Tegn  til,  at  her  har  været  nogen 

Grav,  noget,  som  man  ogsaa  paa  Forhaand  maatte  vente  efter  de 

Omstændigheder,  hvorunder  Fund  som  dette  almindelig  gjøres.  Ved 

Eftergravning  fandtes  alene  hist  og  her  rundtomkring  Spor  til  Kul 

i  en  Dybde  af  en  Alen  og  derover,  som  vel  snarest  maa  forklares 

af  en  for  meget  lang  Tid  siden  indtruffen  Skovbrand.  Stedet  har 

endnu  i  Mands  Minde  været  skovbevoxet.  I  nogen  Afstand,  tæt 

ved  Gaardens  Huse,  findes  deriniod  Stene,  som  synes  at  være  Lev- 

ninger af  en  forstyrret  Gravhaug. 

Ved  fortsat  Gravning  fremkom  nogle  Dage  senere  omtrent  12 

Alen  fra  det  Sted,  hvor  Sporen  var  funden,  det  paa  Planchen  Fig. 

10  afbildede  Smykke  af  Guid.  Det  blev  ligeledes  ved  Statsminister 

Sibberns  Omsorg  indsendt  og  indkjøbtes  kort  efter  tilligemed  Spo- 

ren for  Universitetets  Oldsagsamling,  hvor  begge  Stykker  nu  be- 
vares under  No.  5905  og  5906. 

Af  Sporen  mangle  kun  et  Par  ganske  smaa  Stykker  af  Orna- 

mentbeiægget  paa  dens  midterste  Del  og  hele  Sporepiggen. 1  Til 
denne  kunde  man  naturlig  ikke  bruge  et  saa  blødt  Metal  som  Guid; 

den  sees  at  have  været  af  Jern  (rimeligvis  forgyldt)  og  er  ganske 

fortæret  af  Rust;  der  findes  kun  nogle  Rustspor  tilbage  efter  den 

paa  Indersiden.  Den  har  været  anbragt  i  et  cirkelrundt  Hul  af 

74"  Diameter.  Sporens  Længde,  maalt  fra  Bøilens  indre  Side  til 

Linien  mellem  begge  Ender,  er  473".  Afstanden  mellem  Enderne 

er  35/6",  men  maa  oprindelig  have  været  noget  større,  da  den  ene 
Arm  er  forbøiet  indad;  den  har  i  ethvert  Fald  været  paafaldende 

1  Sporerne  fra  hedensk  Tid  have  altid  Pig  istedetfor  Hjul,  som  først  begyndte  at 
komme  i  Brug  ned  i  Middelalderen. 

23* 
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stor.1   Bøilens  Bredde  paa  Midten  er  3/4",  de  runde  Endestykkers 

Bredde  1V6",  og  Tykkelsen  gjennemgaaende  betydelig;  Stykket  veier 
ikke  mindre  end  19  Lod  18  Æs  (278,85  Gr.).     Guidets  Gehalt  er 

22  Karat  7%  Gren  (94%  rent  Guid).    Den  midtre  Del  af  Boilen 

saavelsom  begge  de  runde  Endestykker  med  den  nærmest  tilstø- 

dende  Del  af  Bøilen  ere  belagte  med  ganske  ualmindelig  smagfulde 

og  vel  udførte,  tildels  gjennembrudte  Ornamenter  i  kornet  Arbeide; 

bestaaende  dels  af  enkeltvis  paaloddede  Korn,  dels  af  Perletraade. 

Nogle  af  disse  Ornamenter  ere  loddede  umiddelbart  til  Sporen, 

andre  til  et  særskilt  tykt  Underlag  af  Guid,  som  igjen  er  naglet 
fast  til  denne.    Det  sidste  er  Tilfældet  med  hele  det  midterste 

Ornamentbelæg  med  Undtagelse  af  de  to  store  Dyrehoveder,  hvor- 

med det  ender.    Paa  den  indre  Side  har  Sporen,  som  Tversnittet 

paa  Afbildningen  viser,  en  Indhuling,  der  med  aftagende  Dybde 

strækker  sig  lige  saa  langt,  som  Ornamentbelægget  paa  Ydersiden. 

Den  har  været  lukket  med  en  tynd,  glat  Guldplade,  som  har  været 

fastholdt  ved  Udoverbøining  af  Sporens  indre  Kant  og  nu  er  løs. 

Lignende  Udhulinger  åndes  paa  Indersiden  af  Sporens  Ender,  sva- 

rende til  disses  Ornamentbelæg;  ogsaa  disse  ere  næsten  helt  luk- 

kede ved  en  tynd  Guldplade,  fæstet  med  en  Mængde  i  Kanten  an- 

bragte  Nagler.    Disse  Nagler  have  tillige  tjent  til  at  fastholde  de 

Remmer,  hvormed  Sporen  har  været  bundet  paa  Foden ;  Remmernes 

Ender  have,  som  Naglernes  Længde  viser,  ligget  mellem  Sporen 

og  den  paanagiede  Plade.    Naar  ny  Rem  skulde  paasættes,  maatte 

man  altsaa  tage  disse  Plader  af  og  igjen  nagle  dem  paa.2 
Smykket  Fig.  10  bestaar  af  to  særskilte  Stykker:  et  rundt, 

konvext  Forstykke  af  V/6"  Diameter,  som  paa  den  ydre  Side  lun- 

et Ornamentbelæg  i  samme  Stil  som  det  paa  Sporen,  og  et  Bag- 

stykke,  dannet  af  en  flad  firkantet  Stang  af  7/  Bredde,  hvis  En- 
der først  ere  ombøiede  i  ret  Vinkel,  dernæst  bøiede  ind  under 

1  Ingen  af  de  man^e  Sporer  af  Jern,  som  Univ.  Samling  eier,  har  saa  stor  Spænd- 

vidde  mellem  Endetne  som  4";  den  er  almindelig  mellem  3 --.V/a". 
1  Paa  denne,  som  det  synes,  lidct  hem-igtsmæssige  Maade  have  liemuiernc  ogsaa  væ- 

ret fæstcde  paa  flere  af  de  i  norske  Grave  fundne  Jernsporer.  Endel  af  disse 
have  dog  Huller  i  Endernc,  saa  at  man  kunde  knytte  Remmerne  faat  deri. 
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Forstykkets  Inderside  og  der  fæstede  med  Nagler.  Vægten  er 

2  Lod  1  Kvint.  38 72  Æs  (35,05  Gr.);  Guidet  lige  saa  fint  som  i 

Sporen.  At  dette  Smykke  ikke  blot  tilfældig  er  kommet  i  For- 
bindelse med  Sporen,  men  ogsaa  virkelig  hører  sammen  med  denne, 

viser  sig  allerede  af  den  fuldstændige  Overensstemmelse  i  Arbei- 
dets Stil.  Af  dets  Form  fremgaar,  at  det  har  været  anbragt  paa 

en  Rem,  og  dets  Aabning  svarer  netop  til  den  Bredde,  Sporens 

Remmer  maa  have  havt  efter  Størrelsen  af  dens  Endestykker.  Man 

gjetter  saaledes  let,  at  det  har  været  bestemt  til  at  dække  det 

Sted,  hvor  Remmerne  spændtes  sammen;  det  har  da  vel,  naar  Spo- 

ren var  spændt  paa  Foden,  siddet  paa  Vristen.  Remspænden  kunde 

for  Styrkens  Skyld  ikke  være  af  Guid,  men  maatte  gjøres  af  uædelt 

Metal;  at  skjule  den  maa  have  været  Smykkets  Bestemmelse. 

Ornamenterne  vise  tydelig  nok,  til  hvilken  Tid  vi  have  at  hen- 

føre disse  kostbare  Fortidslevninger.  Dyrehoveder  og  Slyngeorna- 

menter  i  samme  Stil  som  disse  forekomme  ganske  almindeligt  paa 

Sager  fra  Hedendommens  sidste  Aarhundreder  i  Norden,  den  saa- 

kaldte  yngre  Jernalder  (omtrent  fra  700  til  noget  ind  i  det  lite 

Aarhundrede).  At  Sporen  er  bleven  til  i  dette  Tidsrum,  kan  der 

ikke  være  nogen  Tvivl  om,  og  efter  al  Sandsynlighed  er  den  ogsaa 

nedlagt  i  Jorden  inden  dets  Udgang.  Den  nærmeste  Lighed  med 

vort  Fund  med  Hensyn  til  Ornamenternes  Karakter  frembyde  en- 

del  større  Fund  af  Broncesager,  henhørende  til  Ride-  og  Kjøretøi 

(det  norske  Fund  fra  Borre  ved  Horten 1  og  de  danske  fra  Mammen 
ved  Viborg,  fra  Søllested  og  Møllemosegaard  paa  Fyen  og  fra  Als 

eller  Angel  i  Sønderjylland). 2  Ogsaa  disse  Sager  udmærke  sig  ved 
rige  og  smagfulde  Prydelser  og  vidne  om  særdeles  Dygtighed  i 

Metalarbeide,  men  Materialet  er  kun  forgyldt  Bronce;  den  her  be- 
skrevne Spore  er  det  første  hidtil  tiufne  Exempel  paa  Anvendelse 

af  massivt  Guid  til  Hestetøis-Prydelser. 

1  Beskrevet  af  N.  Nicolaysen  i  Aarsberetn.  fra  Foreningen  til  norske  Fortidsmin- 
desm.  Bevaring  1852,  hvor  ogsaa  flere  af  Ornamentstykkerne  ere  afbildede. 

2  Beskrivelse  og  Afbildninger  i  Nordisk  Tidsskrift  for  Oldkyndighed  I,  192  —  193, 
439  ff.;  Antiqvarisk  Tidsskrift  1861  —  1863,  S.  16  ff.;  Worsaae,  Sønderjyllands 
Oldtidsminder,  S.  93,  95;  Dansk  illustr.  Tidende  1862  No.  137,  1872  No.  658. 
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Heri  ligger  udentvivl  Fundets  største  Betydning:  det  er  et 

slaaende  Vidnesbyrd  om  Vikingetidens  Rigdom  og  barbariske  Luxus. 

Sporens  og  Remsmykkets  Metalværdi  er  efter  Guidets  Pris  nutil- 
dags  omtrent  180  Specier  og  maa  have  været  flere  Gange  større  i 

den  Tid.  da  de  bleve  forarbeidede;  dertil  kommer  endnu  det  over- 

maade  kunstferdige  og  derfor  nødvendigt  meget  dyre  Arbeide,  som 

er  lagt  paa  dem.  Man  kan  derefter  gjøre  sig  en  Forestilling  om, 

hvor  meget  den  Mand,  som  har  baaret  dem,  maa  have  kostet  paa 

sin  Klædedragt  og  sin  Vaabenrustning  idethele.  Det  følger  af  sig 

selv,  at  Pragtstykker  som  disse  ogsaa  i  sin  egen  Tid  maa  have 

været  Sjeldenheder,  som  alene  fandtes  i  de  rigeste  Høvdingers  Eie; 

men  enestaaende  kunne  de  ikke  have  været,  om  vi  end  hidtil  kun 

kjende  dem  fra  dette  ene  Fund.  Jeg  tror  ogsaa,  at  der  fra  andre 

Fund  kan  hentes  et  Sandsynlighedsbevis  for,  at  Prydelser  til  He- 
stetøi  i  den  yngre  Jernalder  undertiden  have  været  gjorte  af  Guid. 

De  fleste  af  de  mange  Stykker  af  dette  Slags  af  forgyldt  Bronce, 

som  det  nysnævnte  Borre-Fund  indeholder,  have  nemlig  den  Eien- 

dommelighed,  at  alle  de  ophøiede  Linier  i  Ornamenterne  have  tæt- 
siddende  dybe  Indsnit  paatvers,  saa  at  de  i  Udseende  faa  nogen 

Lighed  med  paalagte  Perletraade,  og  det  samme  sees  af  Afbildnin- 

gerne  at  være  Tilfældet  med  Broncesagerne  i  de  tilsvarende  dan- 

ske Fund. 1  Det  synes  naturligt  at  forklare  dette  deraf,  at  man 
paa  denne  Maade  i  forgyldt  Bronce  har  villet  efterligne  kornet 

Arbeide  af  Guid,  som  man  har  det  paa  Sporen,  hvilket  forudsæt- 

ter,  at  Guldprydelser  til  samme  Brug  existerede  og  vare  almin- 
delig  kjendte. 

Den  Oplysning,  som  Fundet  giver  om  Pragtlyst  og  Rigdom  i 

den  yngre  Jernalder,  er  af  saameget  større  Værdi,  fordi  Jordfun- 

dene  fra  denne  Tid  idethele  ikke  ret  synes  at  svare  til  den  Fore- 

stilling, som  man  er  berettiget  til  at  gjøre  sig  om  Vikingetidens 

Folk  i  denne  Henseende  efter  det  Kjendskab,  man  har  til  dets 

Liv  af  skriftlige  Kilder  og  navnlig  efter  de  umaadelige  Masser  af 

1  Det  findes  ogsaa  paa  enkelte  af  de  saakaldte  kloverbladformede  Sprender  af 
Bronce. 
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rigt  Bytte,  som  Vikingetiden  maa  have  tilført  de  nordiske  Lande. 

Vistnok  har  man  af  og  til  fundet  Luxusstykker  i  Vikingetidens 

Grave,  f.  Ex.  smukt  sølvindlagte  Vaaben  og  Tøier,  indvirkede  med 

Guid  og  Sølv, 1  men  de  ere  paafaldende  faa  mod  den  overvældende 
Masse  af  simplere  Gjenstande,  og  de  Smykker,  som  findes  i  disse 

Grave,  ere  kun  yderst  sjelden  af  ædelt  Metal,  almindelig  af  Bronce. 

Efter  de  i  de  nordiske  Museer  bevarede  Fund  fra  yngre  Jernalder 

skulde  man  tro,  at  den  har  været  forholdsvis  fattig  paa  Guid,  og 

at  den  i  denne  Henseende  navnlig  har  staaet  langt  tilbage  for  den 

ældre  Jernalder.  Et  Fund,  som  det  her  omtalte,  indeholder  en 

stærk  Advarsel  mod  saadanne  hastige  Slutninger  og  erindrer  os 

om,  at  Jordfundene  af  mange  Grunde  maa  give  en  noget  ensidig 

Forestilling  om  den  Tids  Kultur,  som  de  tilhøre.  For  den  yngre 

Jernalders  Vedkommende  maa  her  især  lægges  Mærke  til,  at  den 

langt  overveiende  Mængde  af  Fund  er  Gravfund,  og  det  er  for- 

længst  bemærket,  at  man  i  hedensk  Tid  sjelden  har  nedlagt  meget 

kostbare  Sager  i  Grave.  Man  tør  vel  idethele  sige,  at  kun  de 

Færreste  have  faaet  sin  bedste  Dragt  og  sine  ypperste  Vaaben 

med  i  Graven;  de  kostbareste  Stykker  have  i  Kegelen  Arvingerne 
beholdt. 

Som  vi  have  seet,  kan  heller  ikke  Guldsporen  efter  de  lagt- 

tagelser,  som  ere  gjorte  paa  Findestedet,  antages  at  have  fulgt 

sin  Eiermand  i  hans  Grav.  Den  maa,  som  det  har  vist  sig  at  være 

Tilfældet  med  de  fleste  jordfundne  Oldsager  af  større  Metalværdi, 

enten  være  tilfældigt  tabt  paa  Stedet  eller  ogsaa  være  nedlagt  i 

Jorden  i  den  Hensigt  midlertidigt  at  gjemme  den  der.  Efter  den 

Omhu,  hvormed  Jorden  blev  undersøgt  rundtomkring,  er  der  ikke 

mindste  Rimelighed  for,  at  der  nu  er  mere  at  tinde,  uagtet  man 

ialfald  skulde  have  ventet  at  tinde  Magen  til  Sporen  med  sit  til- 
hørende Remsmykke.  De  talrige  Fund  af  Jernsporer,  som  ere 

gjorte  i  Grave  fra  yngre  Jernalder  i  Norge,  vise,  at  denne  Tids 

Ryttere  have  brugt  Sporer  paa  begge  Fødder,  og  Guldsporen  bæ- 

1  Se  herom  især  Worsaaes  Beskrivelse  af  Gravfundet  ved  Mammen  i  Aarbøger 
for  nord.  Oldkyndighed  1869,  203  ff. 
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rer  selv  Vidnesbyrd  derom.  De  mest  fremspringende  Partier  af 

dens  Ornamentbelæg  ere  nemlig  tydeligt  slidte  ved  Brug  paa  hegge 

Sider  afBøilen,  om  end  noget  stærkere  paa  den  ene  Side  end  paa 

den  anden;  den  har  altsaa  været  brugt  baade  paa  høire  og  ven- 

stre Fod.  Enten  maa  den  da  være  bleven  skilt  fra  sin  Mage  al- 

lerede før  den  kom  i  Jorden,  eller,  om  begge  ere  blevne  nedlagte 

samtidigt,  kan  let  den  ene  forlængst  være  bleven  funden  og  bort- 
ført, uden  at  man  blev  opmærksom  paa  den  anden. 



I  Anledning  af  Schopenhauers  af  det  throndhjemske 

Videnskabers-Selskab  belønnede  Priis-AfJiandling 

om  den  frie  Yillies  Forhold  til  Selvbevidstheden. 

Af 

M.  J.  Monrad. 

Som  bekjendt,  havde  det  throndhjemske  Videnskabers-Selskab 

for  omtrent  en  Menneskealder  siden  udsat  et  Priis-Spørgsmaal  an- 

•  gaaende  Menneskets  frie  Villie,  der  fremkaldte  en  Afhandling  al 

den  bekjendte  Dr.  A.  Schopenhauer.  Ligesom  det  maa  betragtes 

som  et  stort  Held  for  Selskabet  og  en  ikke  ringe  Fortjeneste  at 

have  givet  Anledning  til  et  Arbeide  af  en  af  Tidens  navnkundigste 

Philosopher,  saaledes  vidner  det  fordeelagtigt  om  dets  Indsigt  og 

Skjønsomhed,  at  det  virkelig  tilkjendte  dette  Prisen,  og  det,  uagtet 

det  i  sit  Resultat  afveg  meget  stærkt  fra  den  almindelige  Mening, 

ja  forkyndte  en  Lære,  som  vistnok  af  de  Fleste  endog  ansaaes  for 

farlig,  nemlig  en  Determinisme,  med  hvilken  det  synes  vanskeligt  at 

forene  nogensomhelst  moralsk  Ansvarlighed.  Men  uagtet  jeg  for 

min  Part  ogsaa  troer,  at  Forfatteren  er  paa  uret  Vei,  ligesom  hans 

hele  System  neppe  er  holdbart,  bør  man  ikke  miskjende  Afhand- 

lingens  philosophiske  Værd,  idet  den  med  Kraft  og  Klarhed  ud- 

vikler  Conseqventsen  af  et  Standpunct,  som  uagtet  sin  Eensidighed 

dog  stedse  vil  beholde  sin  Betydning,  og  saaledes  er  en  sand 

Berigelse  for  den  philosophiske  Literatur. 1 

1  Den  geniale  Særling  satte  Priis  paa  denne  Præmie  og  den  dermed  forbundne 
Optagelse  til  Medlem  af  det  throndhjemske  Videnskabers-Selskab.  I  Fortalen 
til   det  senere  i  Tydskland  udkomne  Skrivt  „die  beiden  Grundprobleme  der 
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Men  skjønt  man  saaledes  udentvivl  maa  være  fuldkommen 

enig  med  vedkommende  Bedømmelses-Committee  i  Selskabet,  der 

tilkjendte  Schopenhauers  Afhandling  Præmien  paa  Grund  af  dens 

Værd  baade  fra  Indholdets  og  fra  Formens  Side,  —  saa  vil  jeg 

dog  gjøre  opmerksom  paa,  at  Afhandlingen  igrunden  slet  ikke  har 

besvaret  Opgaven  —  idetmindste  saadan  som  jeg  troer  den  bør 
forstaaes. 

Spørgsmaalet  lød  saaledes:  „Kan  Menneskets  frie  Villie 

bevises  af  dets  Selvb evidsthed?"  eller  i  den  latinske  Form, 
i  hvilken  det  kom  til  Schopenhauers  Kundskab:  Num  liberum 

ho  mints  arbitrium  e  sua  ipsius  conscientia  demonstrari 

p otest? 

Idet  Schopenhauer  nu  idethele  har  søgt  at  godtgjøre,  at  der 

ikke  kan  gives  nogen  fri  Villie  (noget  liberum  arbitrium  indiffe- 

rentiæ),  saasom  denne  vilde  stride  mod  den  Causalitetens  Lov, 

der  nødvendig  behersker  den  hele  for  Erfaring  tilgjængelige  Verden 

og  saaledes  ialfald  maatte  henvises  til  hiint  „Ding  an  sich",  hvor- 

om Intet  kan  erfares  eller  vides  —  har  han  forsaavidt  gjort  mere, 
end  Opgaven  kræver,  der  hlot  spørger  om  Frihedens  Forhold  til 

Selvbevidstheden.  Men  netop  dette  sidste  Forhold  har  Sch.  fattet 

meget  eensidigt,  idet  han  blot  gjør  sig  Umag  for  at  vise,  at  den 

umiddelbare,  abstracte  Selvbevidsthed  ikke  kan  udsige  Noget  an- 

gaaende  Frihedens  Problem.  „Wir  wtirden  uns  sehr  getåuscht 

finden,  wenn  wir  griindliche  oder  tiefgehende  Aufschliisse  iiber 

Causalitåt  uberhaupt  und  Motivation  insbesondre,  wie  iiber  die  et- 
wanige  Nothwendigkeit,  welche  beide  mit  sich  fuhren,  von  diesem 

Selbstbewusstsein  erwarteten,  da  dasselbe,  wie  es  allen  Menschen, 

als  solchen  einwohnet,  ein  viel  zu  einfaches  und  beschrånktes  Ding 

Ethik"  siger  han:  „Dieser"  (der  norwegischen)  „Akademie  anzugehOren  ist 
eine  Ehre,  deren  Werth  ich  mit  jedcm  Tag  deutlieher  einsehen  und  vollstan- 
diger  crmcsseif  let  ne.  Denn  sie  kennt  nis  Akademie  kein  nndcrcs  Interesse,  als 

das  der  Wahrheit,  des  Lichts,  der  FOrderung  mcnschlicher  Einsicht  und  Er- 

kenntnissc".  Ved  samme  Leilighed  bruger  han  sig  rigtignok  paa  en  mindre  tæk- 
kelig  Maade  mod  det  danske  Videnskabs-Selskab,  der  ikke  havde  villet  krone 
en  anden  af  ham  til  det  indlevcret  Afhandling. 
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ist,  als  dass  es  von  dergleichen  mitreden  konnte.  Jenes  naturliche 

einfache,  ja  einfåltige  Selbstbewusstsein  kann  nicht  einmal  die 

Frage  verstehen,  geschweige  sie  beantworten".  Derefter  forklares, 

at  Selvbevidsthedens  Udsagn:  „Jeg  kan  gjøre  hvad  jeg  vil",  kun 
gaaer  paa  vore  Handlingers  o:  vore  legemlige  Actioners  Afhængig- 
hed  af  vor  Villie,  men  ikke  paa  vore  Villiesacters  Uafhængighed, 

hvad  der  overhoved  ligger  udenfor  Selvbevidsthedens  Sphære.  Selv- 
bevidstheden  indeholder  blot  Villien  selv,  men  ikke  de  Villien 

bestemmende  Grunde,  der  ligge  i  Bevidstheden  om  andre  Ting,  i 

Objecternes  Verden. 

Dette  er  nu  væsentlig  rettet  mod  Cartesius,  der  netop  vil 

grunde  Tanken  om  Friheden  paa  Selvbevidsthedens  umiddelbare 

Udsagn  („Libertatis  indifferentiæ,  quæ  in  nobis  est,  nosita  conscios 

esse,  ut  nihil  sit,  quod  evidentius  &  perfectius  comprehendamus) , 

imod  hvem  allerede  Leibnitz  havde  bemerket,  „at  vi  egentlig  ikke 

kan  føle  vor  Uafhængighed,  og  ikke  altid  opdage  de  mangengang 

umerkelige  Aarsager,  hvoraf  vor  Beslutning  afhænger".  „Det  er," 
tilføier  Leibnitz,  „som  om  Magnetnaalen  fandt  Behag  i  at  vende 

sig  mod  Nord;  thi  den  vilde  troe  at  vende  sig  uafhængig  af  nogen 

anden  Aarsag,  idet  den  ikke  blev  den  magnetiske  Materies  umer- 

kelige Bevægelse  var".    (Leibn.  Theod.  1,  50). 

Det  er  ikke  min  Hensigt  her  nøiere  at  drøfte  enten  Leibnitz's 
eller  Schopenhauers  Beviis  for,  at  Selvbevidstheden  Intet  lærer  om 

den  frie  Villie,  og  jeg  kan  indtil  Videre  gjerne  indrømme,  at  Selv- 

bevidsthedens Taushed  om  Villiens  Afhængighed  ikke  er  en  til- 
strækkelig  Garantie  for  dens  virkelige  Uafhængighed.  Hvad  jeg 
vil  bemerke,  er  kun,  at  derved  det  af  det  throndhjemske  Viden- 

skabers-Selskab  opkastede  Spørgsmaal  ingenlunde  er  besvaret. 
Thi  der  spørges  ikke  blot  om,  hvorvidt  Selvbevidstheden  umiddel- 

bart indeholder,  udsiger  Noget  om  den  frie  Villie,  men  om  denne 
kan  bevises,  demonstreres  af  hiin.  Spørgsmaalet  stilles  ikke  blot 
til  Selvbevidstheden,  men  meget  mere  til  Forstanden  og  Fornuften, 
der  kun  skulle  gaae  ud  fra  Selvbevidsthedens  Factum  og  Begreb 
for  at  see,  hvad  deraf  kan  udledes  —  uanseet,  om  Selvbevidsthe- 



364 

den  netop  er  sig  dette  bevidst  eller  ikke.  Der  er  i  og  for  sig 

ingen  Umulighed  i,  at  paa  denne  Maade  Selvbevidsthedens  blotte  Fac- 

tum  kan  have  nødvendige  Conseqventser  eller  Forudsætninger,  som 

den  selv  ikke  veed  af.  Saaledes  have  f.  Ex.  Mange  meent  af  Selv- 

bevidstheden  at  kunne  bevise  Menneskets  Udødelighed,  uden  at  de 

dermed  have  havt  den  Tanke,  at  Mennesket  var  sig  sin  Udødelig- 

hed umiddelbart  bevidst.  Vi  skulle  her  naturligviis  ikke  under- 

søge,  hvorvidt  hine  Beviser  ere  lykkedes  eller  kunde  lykkes;  dette 

er  i  ethvert  Tilfælde  et  aabent  Spørgsihaal.  Og  paa  samme  Maade 

er  det  et  Spørgsmaal,  om  hvorvidt  det  kan  lykkes,  af  Selvbevidst- 

heden  at  bevise  Menneskets  frie  Villie  —  uanseet,  om  Selvbevidst- 

heden  selv  umiddelbart  kan  give  tilstrekkelig  Oplysning  derom 
eller  ikke. 

Det  forstaaer  sig:  hvis  Sch.  virkelig  kunde  siges  at  have  (hvad 

han  vistnok  mener)  fyldestgj ørende  beviist,  at  der  overhoved  ikke 

kan  gives  nogen  fri  menneskelig  Villie,  saa  vilde  deri  ogsaa  ligge, 

at  den  frie  Villie  ikke  kunde  bevises  af  Selvbevidstheden;  thi  hvad 

der  i  sig  selv  er  umuligt,  kan  heller  ikke  paa  nogen  Maade  med 

Føie  bevises  at  finde  Sted.  Den,  der  har  beviist  det  mere  Om- 

fattende, har  eo  ipso,  om  end  indirecte,  beviist  det  derunder  Ind- 

befattede.  Men  vi  komme  her  let  i  en  farlig  Nærhed  til  den  be- 

kjendte  Sætning:  qui  nimium  probat  nihil  probat.  Og  det  er  et 

stort  Spørgsmaal,  om  den  berømte  Philosoph  her  ikke  netop  har 

beviist  for  Meget,  og  af  den  Grund  Intet.  Hvad  vi  i  denne  Sam- 
menhæng  især  ville  udhæve,  er,  at  Grunden,  hvorfor  det  ikke  er 

lykkedes  og  ikke  kunde  lykkes  Schopenhauer  at  bevise  sin  deter- 

ministiske Sats,  netop  turde  ligge  i,  at  hau  ikke  tilstrækkelig 

har  vurderet  Selvbevidsthedens  Betydning  —  Noget,  der  endog 
maaske  kunde  være  Grundfeilen  i  al  Determinisme.  Schopenhauer 

kunde  saameget  mindre  faae  Syn  for  den  betydningsfulde  Forbin- 
delse mellem  Selvbevidsthed  og  Frihed,  som  han  ifølge  sit  hele 

Standpunct  henviser  Bevidstheden  og  Villien  til  to  ganske  forskjel- 
lige Verdner.  For  at  oplyse  dette  maae  vi  gaae  en  Smule  tilbage 

til  Grundforudsætningerne  i  det  schopenhauerske  System  og  navn- 
lig opsøge  dets  Rødder  i  det  kantiske. 
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Som  bekjendt,  havde  Kant  fra  Phænomenernes  Verden,  der 

alene  er  tilgjængelig  for  den  menneskelige  Erkj endelse,  og  hvis 

Bestemmelser  beroe  paa  denne  Erkjendelses  Indretning  og  Grund- 

betingelser,  skarpt  adskilt  „clas  Ding  an  sich",  hvorom  han  da 
ogsaa  conseqvent  sagde,  at  Intet  kunde  erkjendes  og  Intet  udsiges, 

efterdi  ethvert  Udsagn  naturligviis  maatte  være  hentet  fra  det 

subjective  Erkjendelses-Forraad  og  altsaa  ikke  reent  udtrykke  Tingen 

i  sig  selv.  Kun  meente  han,  at  en  saadan  Ding  an  sich  maatte  exi- 

stere,  da  det  vilde  være  urimeligt  at  antage  „Erscheinungen  olme  das 

etwas  wåre  was  erschiene",  uden  at  bemerke,  hvad  senere  er  blevet 
fremhævet,  at  allerede  heri  ligger  en  betænkelig  Inconseqvents, 

eftersom  Causalitetens  Lov,  der  blot  skal  gjælde  i  Phænome- 
nernes Verden,  her  alligevel  er  udstrakt  til  das  Ding  an  sich. 

Denne  Inconseqvents  faaer  dog  hos  Kant  ikke  Stort  at  betyde,  da 

hin  Sætning  om  den  i  sig  værende  Tings  Existents  kun  er  forbi- 
gaaende,  og  Kant  forresten  ikke  befatter  sig  med  das  Ding  an  sich. 

Men  her  er  det,  Schopenhauer  falder  dybere  i  Snaren,  idet  han  troer 

at  have  fundet  en  nærmere  Bestemmelse  af  hin  dunkle  i  sig  væ- 

rende Tings  Væsen.  Dette  i  sig  Værende  er  nemlig  efter  Scho- 

penhauer Villien;  Alt  er  i  sig  Villie,  men  for  os  Forestilling. 

I  Forestillingens  eller  Phænomenernes  Verden  høre  alle  Forstandens 

Kategorier  og  Love  hjemme,  navnlig  Grundens  eller  Causalitetens 

Princip,  der  nødvendig  betinger  ethvert  Phænomen  som  saadant. 

Intet  Phænomen  kan  derfor  finde  Sted  uden  at  være  tilstrækkeligt  be- 

grundet  i  den  almindelige  Aarsagsrække.  Den  hele  Tilværelse, 

forsaavidt  den  er  tilgjængelig  for  Erfaring  og  Bevidsthed,  beherskes 

af  en  absolut  gjennemgribende  Nødvendighed.  Forsaavidt  de  men- 
neskelige Handlinger  tilhøre  Phænomenernes  Verden,  kunne  de 

ingensinde  danne  nogen  Undtagelse  fra  denne  Phænomenernes 

almindelige  Lov.  En  anden  Sag  er  det,  at  Villien  som  Tingenes  i 

sig  værende  Væsen  vistnok  ikke  er  underkastet  nogen  Fornuft- 
Bestemmelse  og  saaledes  heller  ikke  den  nødvendige  Causalitet; 

men  denne  Villiens  intelligible  Frihed  tilkommer  den  netop  kun 

som  i  sig  værende  og  har  med  de  menneskelige  Handlinger,  for- 
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saavidt  som  disse  fremtræde  i  Phænomenernes  Verden,  Intet  at 
bestille. 

Denne  Frihed  ligner  derfor  de  epikureiske  Guder,  der  vistnok 

skulle  have  en  Existents  i  Intermundierne  fjernt  i  det  Blaa,  men 

ikke  have  det  Mindste  at  gjøre  med  den  virkelige  Verden  og  det 

menneskelige  Liv.  Villien  kan  vel  siges  i  sig  at  være  fri,  det  vil 

sige  løsgjort  fra  enhver  Bestemmelse,  men  forsaavidt  som  den  som 

handlende  enten  i  det  enkelte  Tilfælde  eller  som  almindelig  Cha- 
rakteer  kommer  til  vor  Bevidsthed,  er  den  underkastet  den  samme 

Nødvendighedens  Lov,  som  den  subjective  Bevidsthed  paatrykker 

ethvert  Object  som  saadant.  Det  er  altsaa  saa  langt  fra,  at  Be- 
vidsthed betinger  Frihed  eller  omvendt,  at  disse  tvende  tvertimod 

udelukke  hinanden  og  tilhøre  ganske  forskjellige  Sphærer;  i  Be- 

vidsthedens  Sphære  kjendes  kun  Nødvendighed;  uden  Nødvendig- 
hed  kan  Intet  være  Object.  Men  Friheden  kan  derfor  heller  ikke 

paa  nogen  Maade  blive  Object  eller  Gjenstand  for  Bevidstheden. 

Vi  ville  her  ikke  dvæle  ved  den  skrigende  Inconseqvents,  at 

Schopenhauer  dog  vil  vide  Noget  om  Villien  og  dens  i  sig  væ- 

rende Frihed,  uagtet  den  paa  ingen  Maade  skal  kunne  være  Gjen- 
stand for  Bevidstheden.  Det  er  dog  kun  ved  en  umiddelbar 

indre  Erfaring,  at  vi  lære  Villien  at  kjende,  og  vi  kunne  længe 

nok  sige  og  gjentage,  at  denne  Erfaring  er  toto  coelo  forskjellig 

fra  den,  hvorved  andre  Gjenstande  komme  til  vor  Kundskab.  og 

at  Villien  som  Ding  an  sich  er  fri  for  alle  Forestillingsformer,  selv 

Formen  af  Objectivitet,  saa  er  dog  i  samme  Øieblik,  vi  tale  derom. 

Forestillingen  tilstede,  og  Objectformen  giver  sig  tilkjende  netop 

idet  den  benegtes.  Det  er  sandt  nok,  af  de  ydre  Gjenstande  kjende 

vi  umiddelbart  ei  deres  indre  Væsen,  men  slutte  dette  tildeels  kun 

af  Virkningerne,  Phænomenerne.  Den  i  Stenen  liggende  Tyngde 

eller  Attractivkraft  kjende  vi  kun  deraf,  at  vi  see  den  stedse,  naar 

den  ikke  er  understøttet,  atsøgened  mod  Jorden.  Os  selv  derimod 

kjende  vi  ikke  blot  som  virkende,  men  og&aa  umiddelbart  som 

villende,  ikke  blot  Virkningen,  men  Aarsagen,  os  selv  kjende  vi, 

havde  jeg  nær  sagt,  ei  blot  som  Phænomen,  men  som  „Ding  an 

sich".    Dog  er  det  klart,  at  dette  „Ding  an  sich",  denne  Villie, 
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i  samme  Øieblik,  den  kommer  til  vor  Bevidsthed,  ogsaa  bliver 

Phænomen;  men  man  skulde  da  ogsaa  erkjende,  at  den  hele  Mod- 

sætning  af  Phænomen  og  Ting  i  sig  er  en  Abstraction,  der  ophæver 

sig  selv,  og  at  Selvbevidstheden  netop  er  det  Punct,  hvor  begge 

Dele  mødes  og  tilsidst  gaae  sammen  i  en  høiere  Eenhed.  Kun 

hvad  de  ydre  Ting  angaaer,  skjelne  vi  med  Føie  mellem  hvad  de 

ere  som  ydre,  eller  for  os,  og  hvad  de  ere  i  sig  selv,  deres  indre 

Væsen,  og  selv  her  er  dette  .  indre  Væsen  ikke  Andet  end  saa 

at  sige  Indsiden  af  Phænomenet,  tilsidst  identisk  dermed;  hvad  os 

selv  angaaer,  da  bliver  dette  Indre  selv  Phænomen;  detYdres  indre 

Grund  er  umiddelbart  tilstede  i  vor  Selvbevidsthed.  Forsaavidt 

her  endnu  er  Noget  af  Object-  eller  Phænomen-Form  tilbage  — 

saa  at  Villien  tilsidst  kun  er  Noget,  der  viser  sig  for  et  percipe- 

rende  Subject,  altsaa  ikke  er  reent  og  fuldstændigt  i  sig  værende — : 
saa  ligger  dette  deri,  at  den  dog  endnu  kun  er  som  Villie,  altsaa 

som  saadan  dog  ogsaa  forskjellig  fra  det  perciperende  Subject,  en 

Modsætning  og  et  Udenforhinanden,  der  først  i  Selvbevidstheden 

selv  bliver  fuldstændigen  ophævet.  Selvbevidstheden  er  først  det 

sande  i  og  for  sig  Værende,  hvor  Phænomen  og  Virkelighed  eller 

Noumen  falder  ganske  og  nødvendigt  sammen.  Enhver  anden 

Gjenstand  er  for  Bevidstheden,  i  sig  selv  forskjellig  fra  denne,  og 

det  kan  et  Øieblik  tænkes,  at  den,  idet  den  opfattes  af  Bevidst- 

heden, maa  antage  en  af  dennes  Natur  betinget,  Gjenstandens  eget 

Væsen  uvedkommende,  Form.  Men  naar  Bevidstheden  har  sig 

selv  til  Gjenstand,  kan  den  naturligviis  ikke  iføre  denne  nogen 

fremmed  Form,  thi  hvad  den  tager  af  sig  selv,  tager  den  jo  eo 

ipso  af  Gjenstanden,  som  er  den  selv.  Hvorledes  det  nu  end  ellers 

kan  forholde  sig  med  den  objective  Gyldighed  af  Bevidsthedens 

Former  —  som  den  transscendentale  Idealisme  jo  i  en  vis  Forstand 

betvivler  — :  anvendte  paa  Bevidstheden  selv  maae  disse  'Former 

dog  nødvendigviis  have  fuld  Gyldighed.  De  kunne  dog  ikke  umid- 

delbart forfalske  sig  selv.  Derfor  fandt  jo  ogsaa  Cartesius  med- 
rette  i  Selvbevidstheden  det  faste  Punct,  hvor  al  Tvivl  maatte 

ophøre,  og  det  var  i  fuldkommen  Conseqvents  hermed,  at  Kant  i 

den  første  Udgave  af  sin  Fornuftkritik  udtalte  —  skjønt  rigtignok 
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kun  som  en  Formodning  —  at  „das  Ding  an  sich"  dog  tilsidst 
turde  falde  sammen  med  Selvbevidstheden. 

Skulde  det  altsaa  end  være  saa,  som  Kant  og  efter  ham  Scho- 

penhauer  mener,  at  Jeget  eller  Bevidstheden  paatrykker  alle  andre 

Gjénstande,  netop  forsaavidt  de  ere  dens  Gjenstande,  en  Form  af 

Nødvendighed,  der  ikke  erbegrundet  i  Gjenstandens  i  sig  værende 

Væsen,  saa  vil  dog  dette  ikke  gjælde  om  Selvbevidstheden,  da 

hine  Bevidsthedens  Former  netop  maae  være  et  Udtryk  af  dennes  i 

sig  værende  Væsen.  Den  Frihed,  som  Schopenhauer  altsaa  vil 

hævde  den  i  sig  værende  Villie,  forsaavidt  som  denne  ikke  skal 

være  afhængig  af  nogen  for  den  selv  fremmed  Bevidsthedens  Lov, 

faaer  her  den  mere  concrete  og  positive  Betydning  kun  at  have 

sin  Lov  og  Bestemmelse  i  sig  selv.  Allerede  heraf  sees,  at  Friheden 

og  Selvbevidstheden  ikke  ere  hinanden  uvedkommende,  men  at 

tvertimod  Selvbevidstheden  er  den  væsentlige  Betingelse  for 
Friheden. 

Sætte  vi  end  for  et  Øieblik  Spørgsmaalet  om  ,,das  Ding  an 

sich"  ud  af  Betragtning,  saa  er  det  i  ethvert  Fald  en  Misviis- 
ning  hos  Schopenhauer,  at  han  tænker  sig  Villien  (gjerne  om 

man  vil:  den  empiriske  Villie)  i  et  ganske  udvortes  og  tilfældigt 
Forhold  til  Selvbevidstheden.  Mennesket  vil  o:  det  stræber  at 

iværksætte  en  eller  anden  Forandring  eller  Bevægelse  og  staaer 

forsaavidt  i  Classe  med  Stenen,  der  søger  ned  mod  Jordens  Mult- 

punct,  eller  Magneten,  der  trækker  Jernet;  kun  kommer  hos  Men- 

nesket den  Omstændighed  til,  at  det  ogsaa  veed  om  sin  Villie,  hvil- 
ken Viden  som  reent  theoretisk  udelukkende  bliver  bestemt  af  sin 

Gjenstand,  Villien,  uden  derpaa  at  kunne  udøve  den  ringeste  Ind- 

flydelse.  Villien  er  kun  hin  udelukkende  paa  sig  selv  beroende 

blinde  Stræben;  om  den  bliver  bevidst  eller  ikke,  er  nogetfor  den 

Tilfældigt  og  Ligegyldigt.  Vi  ville-  herimod  ikke  gjøre  gjældende 
den  almindelige  logiske  Lov  om  al  Bestemmelses  Gjensidighed,  om 

at  al  Causalitet  igrunden  er  en  Vexelvirkning;  thi  det  er  atter 

charakteristisk  for  Schopenhauer,  at  han  benegter  Vexelvirkningens 

Kategorie.    Vi  kunne  heller  ikke  egentlig  med  noget  Haab  om 
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Virkning  frerahæve,  at  Bevidstheden  og  Erkjendelsen  saaledes  kom- 

mer til  at  spille  en  overmaade  uvæsentlig  Bolle  i  Tilværelsen,  idet 

den  blot  bliver  en  ørkesløs  Tilskuer  ved  den  blinde  Villies  Be- 

vægelser;  thi  Schopenhauer  har  jo  ikke  forpligtet  sig  til  at 

lade  Tilværelsen  vise  sig  som  fornuftig  eller  hensigtsmæssig.  da 

han  meget  mere  conseqvcnt  vedgaaer,  at  Tilværelsen  i  Bund  og 

Grund  er  slet  og  urimelig.  Vi  skulle  kun  i  Korthed  udpege  et 

Par  Træk  af  Schopenhauers  egen  Betragtning,  der  dog  danne  en 

Rivt  i  hans  System  og  vise  hen  paa  noget  Høiere  og  Sandere. 

1.  Spørger  man  for  det  Første,  hvad  hin  blinde,  men  i  sig 

selv  fuldkommen  uafhængige  Villie  egentlig  vil.  saa  vil  Schopen- 

hauer vistnok  ikke  anvise  den  noget  bestemt  Maal  eller  nogen  be- 

stemt Gjenstand,  thi  en  saadan  maatte  jo  hentes  fra  Forestillin- 
gernes  Rige,  hvoraf  Villien  skal  være  absolut  uafhængig.  Men 

Villien  maa  tilsidst  dog  virkelig  ville  Noget,  idetmindste  realisere, 

aabenbare  sig  selv.  og  Schopenhauer  mener  ogsaa,  at  Villien  i 

sin  Almindelighed  og  Væsentlighed  lader  sig  betegne  som  en  Villie 

til  Livet.  Realitet,  Aabenb åring,  Liv,  eller  hvad  man  i  det  Hele  vil 

betegne  som  Villiens  Maal,  falder  imidlertid  nødvendigviis  ind  under 

Bevidsthedens  eller  Forestillingens  Omraade;  man  kan  derfor  sige, 

at  det  for  Villiens  Væsen  selv  er  nødvendigt  at  begive  sig  ind 

under  dette  Omraade,  hvilket  altsaa  ikke  er  saa  tilfældigt  og  lige- 

gyldigt  for  den,  som  det  ved  første  Øieblik  skulde  synes.  Den 

maa  —  dette  er  dens  Væsen  -  eftertrågte  Maal  og  foretage  Hand- 

linger, der  blive  Objecter  eller  Gjenstande  for  Bevidstheden.  For- 
saavidtsom  nu  Bevidstheden  ikke  oprindelig  skal  tilhøre  Villiens 

eget  Væsen,  men  være  noget  for  den  Fremmed  og  Ydre,  vil  denne 

dens  Stræben  ind  paa  et  fremmed  Territorium  netop  faae  Præget 

af  en  tvingende  Nødvendighed,  og  Villien  altsaa  ikke  alene  i  dens 

enkelte  Yttringer,  men  i  dens  almindeligste  og  oprindeligste  Virk- 
somhed  være  væsentlig  ufri.  Kun  hvis  den,  idet  den  objectiverer  sig 

eller  indfører  sig  i  Bevidsthedens  Verden,  her  kun  kommer  til, 

hvad  der  igrunden  er  dens  eget  Væsen,  hvis  altsaa  Bevidstheden 

selv  tilhører  dens  Væsen,  kan  den  paa  nogen  Maade  tillægges  Fri- 
hed.    Kun  den  bevidste  Villie  kan  saaledes  være  fri,  og  først  denne 

Vidensk.-Selsk.  Forh.  1872.  24 
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er  den  virkelige,  sig  selv  realiserende  Villie,  idet  Villien  i  samme 

Grad,  som  den  stræber  efter  et  inden  Bevidsthedens  Grændser 

liggende  Formaal,  uden  at  være  sig  dette  bevidst,  i  Virkeligheden 

stræber  udover  sig  selv  og  staaer  i  Strid  med  sig  selv. 

2.  Efter  Schopenhauer  er  den  nødvendige  Phænomenernes, 

Bevidsthedens  Verden  altsaa  dog  et  Speilbillede  af  den  i  sig  væ- 
rende, frie  Villie.  Det  høieste  Trin  af  denne  Villiens  Objectivation 

er  den  menneskelige  Selvbevidsthed,  der  saaledes  fuldkomnest  af- 

speiler  Villiens  Væsen.  Ogsaa  heri  synes  at  ligge*  at  Selvbevidst- 
hed og  fri  Villie  ikke  kunne  være  ligegyldige  for  hinanden,  efter- 

som  den  Første  netop  er  Villiens  fuldkomneste  Aabenbarelse,  det, 

hvorigjennem  Villien  i  sit  sande  Væsen  indtræder  i  Phænomenernes 

Verden.  ;,Das  innerste  Selvstbewusstsein",  lieder  det  udtrykkelig 
(Die  Welt  als  Wille  und  Vorstellung,  S.  416,  Leipz.  1819)  Jst  der 

Punkt,  vvo  das  Ding  an  sich,  der  Wille,  in  die  Erscheinung,  das 

Erkennbare  iibergeht,  also  beide  zusammentreffen''.  Men  naar  saa 
er,  naar  Selvbevidstheden  altsaa  er  et  saadant  Grændsepunct  mellem 

Phænomenet  og  det  Isigværende,  mellem  Nødvendigheden  og  Fri- 

heden, saa  ligger  det  meget  nær  at  betragte  Selvbevidstheden  som 

et  Beviis  paa  Friheden,  som  det,  der  fra  Nødvendigheden  af  viser 

over  til  Friheden.  Det  ligger  ogsaa  nær,  at  de  Phænomener,  der 

udgaae  fra  Selvbevidstheden,  de  bevidste  menneskelige  Handlinger, 

netop  paa  Grund  af  denne  Forbindelse  med  Selvbevidstheden  ikke 

absolut  ligge  indenfor  Phænomenernes  Omraade  og  ere  bundne  af 

disses  Lov,  men  ogsaa  idetmindste  have  Deel  i  Villiens  virkelige 

Frihed.  De  selvbevidste  Handlinger  maae,  som  saadanne,  dog  have 

en  Side,  ved  hvilken  de  hænge  sammen  med  Frihedens,  afPhæno- 
menloven  ubundne  Kige. 

3.  De  menneskelige  Handlinger  finder  nu  selv  Schopenhauer 

forsaavidt  vesentlig  forskjellige  fra  Dyrenes,  som  de  motiveres  ved 

Erkjendelsens  Mellemkomst,  endog  af  abstracte  Grunde,  almindelige 

Tanker,  og  ikke  blot  af  umiddelbare  „Reizeu.  Men  deraf  følger, 
mener  han,  kun  en  relativ  Frihed,  nemlig  i  Forhold  til  Dvrene; 

i  Virkeligheden  „er  det  abstracte,  blot  tænkte  Motiv  en  ydre,  Vil- 

lien bestemmende  Aarsag  ligesaa  vel,  som  det  anskuelige,  der  be- 
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staaer  i  et  reelt,  nærværende  Object"  (den  throndhjemske  Afhand- 
ling  S.  40);  Forskjellen  angaaer  kun  Motivationens  Art,  men  ikke 

dens  Nødvendighed  (ibid.)    Men  den  af  Sch.  saaledes  indrømmede 

Forskjel  er  alligevel  mere  væsentlig,  end  han  selv  er  bleven  var. 

Den  abstracte,  almindelige  Tanke,  er  netop  som  saadan  løsgjort 

fra  Phænomenet  og  dets  principium  individuationis,  hvortil  Sch. 

henfører  al  Tilværelsens  Bundenhed  og  Elendighed.    Ved  sin  Evne 

til  at  abstrahere  sig  selv  (Selvbevidsthed)  og  sin  Tanke  fra  det 

umiddelbart  givne  Udvortes,  er  Mennesket  overhoved  unddraget 

Udvorteshedens  og  Phænomenets  absolute  Herredømme;  denne 

Abstraction  er  allerede  Frihed,  idetmindste  negativ.  Mennesket 

er  her  stillet  paa  et  Punct,  der  selv  ikke  udelukkende  er  bestemt 

af  det  ydre  Phænomen,  og  hvor  det  selv  kan  afgjøre,  om  hvorvidt 

det  vil  bestemmes  deraf.    Det  tænkte,  abstracte  Motiv  er  netop 

ikke,  som  Sch.  siger,  et  ydre,  men  selv  et  indre,  et,  der  selv  inde- 
holder  Frihed,  og  hvis  Causalitet,  om  man  skal  kalde  det  saa,  er 

af  en  væsentlig  anden  Art,  end  Naturnødvendighedens. 

4.    At  nu  Gjennemgangen  gjennem  den  bevidste  Tænkning  og 

Erkjendelse  giver  Motiverne  en  ganske  anden  Charakter  end  den 

af  nødvendigt  virkende  Naturaarsager,  bliver  især  tydeligt  ved  at 

betragte  denne  bevidste  Erkjendelse  paa  dens  høieste  Punct.  Her, 

hvor  Villien  er  naaet  frem  til  den  klareste  Bevidsthed  om  sit  eget 

Væsen,  vil  denne  efter  Schopenhauers  Mening,  istedetfor  at  virke 

som  Motiv,  snarere  blive  et  Qvietiv  for  Villien,  føre  til  en  Selv- 

benegtelse  af  Villien  til  Livet  og  saaledes  selv  inden  Phænome- 

nernes  Verden  restituere  Villiens  sande  Frihed.    Villien,  saalænge 

den  endnu  er  hildet  af  principium  individuationis  og  —  efter  et 

Billed  af  den  indiske  Mythologie  —  „blendet  af  Majas  Slør",  higer 
ustandselig  frem  og  drives  fra  Skin  til  Skin;  men  naar  Selverkjen- 

delsen  er  naaet  til  et  vist  Punct,  vil  dette  Slør  kunne  gjennem- 
skues,  og  det  bliver  klart,  at  dette  Liv,  hvorefter  vi  higede,  kun 

var  og  kunde  være  en  Række  af  Lidelser  og  Skuffelser.  Livet, 

Tilværelsen  har  da  tabt  sin  Tillokkelse  for  os,  har  ikke  længer 

nogen  Magt  til  at  bestemme  os;  vi  drage  os  resignerende  ind  i 

det  rene  Intet  og  vise  derved  vor  absolute  Frihed  ligeoverfor  den 

24* 
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hele  brogede  Phænomenernes  Verden.  —  Vi  afholde  os  her  fra  al 

videre  Kritik  over  dette  Schopenhauers  ethiske  Ideal,  som  han 

sammenstiller  deels  med  den  buddhistiske,  deels  endog  med  den 

christelige  Askese;  men  vi  bemerke  kun  den  her  netop  fra  Ende- 
punctet  udgaaende  Rivt  i  hans  deterministiske  System,  idet  netop 

den  høieste  Potents  af  Selvbevidsthed  og  Selverkjendelse  bevirker 

et  Gjennembrud  af  hvad  han  anseer  for  den  høieste  virkelige 

Frihed.  Denne  absolute  Selvfornegtelse,  dennes  asketiske  Bort- 
vendelse  fra  Alt,  hvad  Tilværelsen  frembyder,  er  kun  det  ethiske 

Correlat  til  Selvbevidsthedens  absolute  Selvabstraction,  dens  Ind- 

dragelse  i  sig  selv  fra  enhver  objectiv  Bestemthed.  At  tilkjende 

den  menneskelige  Aand  en  saadan  Evne,  et  saadant  absolut  Indif- 

ferentspunct  ligeoverfor  enhver  objectiv  Bestemmelse,  er  netop  at 

tillægge  den  Uberum  arbitrium  indifferentiæ,  og  Feilen  hos  Scho- 
penhauer  er  kun  den,  at  han,  istedetfor  i  dette  Punct  at  see  et 

forbigaaende,  sig  selv  ophævende  Udviklingsmoment,  er  bleven 

staaende  derved  som  ved  det  absolute  Resultat  og  den  høieste 

FuMkommenhed.  Istedetfor  at  sige,  at  der  i  al  menneskelig  Hand- 
ling, forsaavidt  den  er  selvbevidst,  er  et  Moment  af  Selvabstraction 

og  Negativitet  mod  al  umiddelbart  objectiv  Bestemmelse,  og  at 

den  saaledes,  selv  naar  den  lader  sig  bestemme  af  givne  Motiver, 

dog  stedse  beholder  Charakter  af  Selvbestemmelse,  og  fremdeles, 

at  Menneskets  virkelige  Frihed  bliver  større  i  samme  Grad,  som 

denne  Selvbestemmelse  falder  sammen  med  Tilværelsens  almindelige 

Idee  —  istedet  herfor  har  Schopenhauer  kun  fondet  Friheden  i 

denne  absolute  Negativitet,  hvori  Alt  og  tilsidst  den  selv  maa  gaae 

tilgrunde. 

I  Selvabstractionens  Tomhed,  arbitrium  indifferentiæ,  som  kun 

er  det  Grændsepunct,  hvor  Friheden  fødes,  har  Schopenhauer  sat 

dens  eneste  Existents  og  saaledes  væsentlig  kvalt  den  i  Fødselen, 

istedetfor  at  forfølge  dens  virkelige  Selvfrembringelse  og  Selvbe- 

kræftelse,  dens  Væxt  og  Udvikling  gjennem  en  ny  isandhed  aan- 
delig  Tilværelse. 
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Disse  meget  korte  og  flygtige  Bemerkninger  ere  kun  frem- 

kaldte  ved,  at  jeg  nylig  ved  en  ydre  Foranledning  blev  bragt  til 

en  fornyet  Gjennemlæsning  af  Schopenhauers  til  det  throndhjemske 

Videnskabers-Selskab  indleverede  Afhandling,  som  maaskee  af  denne 

Grund  for  os  her  har  en  særegen  Interesse.  De  ere  kun  at  be- 

tragte  som  etslags  Randglosser  eller  som  et  NB  til  videre  Betænk- 
ning  af  dem,  som  herefter  kunde  finde  sig  opfordrede  til  at  skjenke 

hin  paa  en  Maade  i  vor  videnskabelige  Literatur  indlemmede  Af- 
handling en  nærmere  Opmerksomhed. 





Oversigt 

over 

Videnskabs-Selskabets  Møder  i  1872. 





Den  26de  Januar.    Philosophisk-historisk  Classe. 

1.  Lieblein  fremsatte  en  Formodning  om  Sammenhæng  mel- 

lem  det  hebr.  Chenibim  og  kopt.  korb,  bvorefter  Orglets  Betydning 

skulde  være:  ,,fordrivende,  afværgende,  beskyttende".  Han  tilføi- 
ede  som  en  Mulighed,  at  der  ogsaa  kunde  være  Sammenhæng  med 

gr.  KspPspoc 

2.  S.  Bugge  meddeelte  kritiske  Bemerkninger  til  Eddakvadet 

Oddrunargrdtr.  Dernæst  omtalte  han  det  oldn.  Ord  foli  og  det 

gr.  fyflx  i  etymologisk  Henseende. 

Den  9de  Februar.    Mathematisk-naturvidenskabelig  Classe. 

1.  Collett  meddeelte  nogle  Iagttagelser  om  3  sjeldnere  Fiske- 

arter i  Christianiafjorden,  navnlig  clupea  Pilchardus,  Latrunculus 

Stuwitzii  og  gadus  Esmarkii  samt  foreviste  Exemplarer  af  samme 

(S.  l.) 

Esmark  anførte  i  Anledning  af  Colletts  Foredrag  de  Grunde, 

som  ved  Naturforskermødet  i  1844  havde  bevæget  ham  til  at  ansee 

gadus  Esmarkii  for  identisk  med  den  i  Rays  synopsis,  Pag.  163, 

under  Navn  af  Asellus  mollis  minimus  beskrevne  Fiskeart,  og 

han  søgte  at  paavise,  at  den  til  Beskrivelsen  hørende  Tegning  i 

nævnte  Bog  ikke  passede  sammen  med  Beskrivelsen,  men  derimod 

fremstillede  den  nu  af  Forfatterne  opstillede  gadus  minutus.  Han 

meddeelte  sluttelig  nogle  Oplysninger  om  denne  Arts  Forplantning 

og  geographiske  Udbredning. 

2.  0.  Sars  omtalte  nogle  merkelige  af  ham  forrige  Sommer 

paa  den  saakaldte  Havbro  udenfor  Søndmøre  tagne  Sødyr  samt 

gjorde  opmerksom  paa  den  merkelige  Forekomst  her  af  enkelte 

evident  littorale  Dyr,  hvilket  i  Forbindelse  med  Bundens  Forma- 
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tion  synes  at  vise,  at  der  her  engang  har  fundet  Sted  en  betydelig 

Sænkning  af  Havbunden.    (S.  73). 

Den  23de  Februar.    Almindeligt  Møde. 

1.  Over  de  i  forrige  Aars  sidste  Møde  foreslaaede  nye  Med- 
lemmer kunde  ikke  voteres,  da  for  faa  Medlemmer  vare  tilstede. 

2.  Til  nyt  Medlem  foresloges  Dr.  Sophus  Lie. 

3.  Waage  foreviste  et  Experiment  med  en  Platina-Traad,  der 

gik  igjenneni  et  Isstykke,  medens  dette  forblev  heelt. 

4.  S.  Bugge  handlede  om  en  Rune-Indskrivt  fra  Røk  i  Øster- 

gøthland,  sandsynligviis  fra  det  10de  Aarhundrede.  • 
5.  C.  Boeck  foredrog  fortsatte  Bemerkninger  angaaende 

„  Livskraften". 

Den  8de  Marts.    Philosophisk-historisk  Classe. 

1.  Caspari  søgte  at  begrunde  den  Mening,  at  Marcellus's 
Symbol  var  Original  til  det  oldromerske  Symbols  latinske  Text,  og 

at  den  romerske  Kirke  havde  faaet  hin  Original  i  Slutningen  af 

den  apostoliske  Tidsalder  og  omformet  den  noget. 

2.  Holmboe  søgte  ved  Grunde,  hentede  fra  Sammenligning 

mellem  gammelnordiske  og  mellemasiatiske  Forhold,  yderligere  at 

sandsynliggjøre  den  allerede  af  Snorre  udtalte  Mening,  at  Ordet 

„Aser"  staaer  i  Forbindelse  med  Navnet  paa  et  asiatisk  Folk,  hvor- 
hos  han  antog,  at  dettes  Hjem  i  Oldtiden  var  det  senere  saakaldte 

Bukharie.    (Sign.  V.-S.s  Forhandlinger  for  1858,  S.  1  fgg.)  (S.  61). 

3.  Lyng  fremsatte  nogle  Bemerkninger  med  Hensyn  til  den 

peripatetiske  Skole  og  dens  Betydning  for  Philosophiens  Historie. 

Den  22de  Marts.    Mathematisk-naturvidenskabeli£  Classe. 

1.  Candidat  Helland  holdt  et  Foredrag  om  Fjordenes  og 

Fjeldsøernes  Dannelse. 

2.  Blytt  fremlagde  en  Fortegnelse  over  200  Arter  Planter, 

indsamlede  paa  Nowaja  Semlja,  Waigatchøen  og  Jugarstrædet  ved 

den  Rosenthalske  Expedition  i  1871  og  indleverede  til  Universitetet 

af  Student  Aagaard.    (S.  13). 
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3.  Mohn 

a)  fremlagde  som  et  Bidrag  til  Kjendskabet  om  Våndets 

Temperatur  og  Tæthed  i  Christianiafjorden  en  Under- 
søgelse  af  Våndets  Temperatur  og  Tæthed  mellem  Moss 

og  Horten,  udført  af  Skolebestyrer  Dietrichson  og  Lods- 
oldermand  Storm; 

b)  foreviste  en  Tegning  af  Barents  Huus  paa  Nowaja  Semlja, 

fundet  af  Capitain  Carls  on. 

4.  Fearnley  omtalte  en  Methode,  foreslaaet  af  Prof.  Galle, 

til  Bestemmelse  af  Nordlysets  Høide  ved  Hjælp  af  en  eneste  Iagt- 

tagelse. 

Den  5te  April.    Almindeligt  Møde. 

1.  De  foreslaaede  nye  Medlemmer,  Professor  F.  W.  Bugge 

og  Capitain  D.  Schnitler,  bleve  indvoterede. 

2.  Kiær  fremsatte  nogle  Bemerkninger  angaaende  Sygdoms- 
Statistiken  og  opfordrede  til  at  samle  Iagttagelser  i  denne  Retning. 

Sandberg  gav  i  den  Anledning  det  Raad,  at  Generalchirurgen 

skulde  opfordres  til  at  bearbeide  det  forhaandenværende  Materiale. 

3.  Monrad  foredrog  en  Afhandling  om  Stiil  og  Maneer  i  Kun- 
sten (Brudstykke  af  et  æsthetisk  System). 

Den  19de  April.    Philosophisk-historisk  Classe. 

1.  Caspari  fremsatte  nogle  Bemerkninger  om  Tankegangen 

og  den  indre  Sammenhæng  i  Maleachi's  Bog. 
2.  L.  Daae  forelæste  først  en  Skildring  af  Kjøbenhavns  Be- 

leiring og  Overgivelse  i  1536.  Dernæst  meddeelte  han  nogle  Brud- 

stykker  af  en  paa  latinske  Vers  skreven  Reiseberetning  fra  de  nor- 

diske Lande,  betitlet  „Iter  Suecicum",  af  Pierre  Daniel  Huet  (Hue- 
tius,  f  1721,  91  Aar  gammel). 

Den  3die  Mai.  Aarsmøde. 

1.  Præses  oplæste  Aars-Beretning. 

2.  Ved  Votering  optoges  Dr.  Sophus  Lie  som  Medlem. 
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3.  Fearnley  meddeelte: 

a)  en  Afhandling  af  Observator  Geelmuyden  om  de  reelle 

Kødder  i  den  trinomiske  Ligning  af  nle  Grad; 

b)  en  Tillægs-Bemerkning  til  et  tidligere  holdt  Foredrag 

om  Solformørkelsers  Indflydelse  paa  Magnetnaalens  Va- 
riationer. 

4.  Monrad  meddeelte  et  Afsnit  af  sit  æsthetiske  System  (om 

den  moderne  Architektur). 

Den   10de  Mai.     Mathematisk-naturvidenskabelig  Classe. 

1.  Esmark  fremlagde  en  Keiseberetning  fra  Student  Jensen. 

2.  C.  M.  Gul  db  erg  meddeelte  fortsatte  Bidrag  til  Theorien 

om  de  ubestemte  chemiske  Forbindelser.    (S.  136). 

3.  Lie  indleverede  en  Afhandling,  betitlet:  „Neue  Integra- 

tionsmethode  partieller  Gleichungen  erster  Ordnung  zwischen  n 

variablen."    (S.  28). 

Den  24de  Mai.    Philosophisk-historisk  Classe. 

1.  Lyng  udviklede  og  begrundede  den  Opfatning  af  den  elisk- 
eretriske  Skole,  at  man  deri  har  den  første  historiske  Fremtræden 

af  Eklekticismen,  og  at  den  netop  forsaavidt  har  en  eiendommelig 

Betydning  som  Platonismens  nærmeste  Forløber. 

2.  S.  Bugge  forelagde  og  anbefalede  til  Optagelse  i  Selska- 
bets  Skrifter  tre  Afhandlinger  om  Heimskringlas  Kilder  af  Adjunct 

A.  Gjessing  i  Christianssand,  nemlig:  1)  Bemerkninger  om  Are 

Frodes  Forfattervirksomhed,  2)  Heimskringlas  Prolog,  3)  Ynglinga- 

saga.  —  Derefter  fremsatte  han  nogle  Bemerkninger  om  den  paa 
Latin  skrevne,  af  P.  A.  Munch  udgivne,  Norges  Krønike. 

Den  7de  Juni.    Mathematisk-naturvidenskabelig  Classe. 

L  W  a  age  fremlagde  en  chemisk  Analyse  af  Xenotim,  udført 

af  Kealcandidat  0.  E.  Schiøtz  (S.  333),  hvortil  han  knyttede  nogle 

Bemerkninger.  I  Anledning  af  disse  opstod  en  Discussion,  hvori 

A.  Boeck  og  Waage  deltoge. 
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2.  C.  M.  Guldberg  meddeelte: 

a)  nogle  Bemerkninger  om  de  almindelige  Formler  for 

Barometermaalinger.    (S.  120); 

b)  nogle  Bemerkninger  angaaende  Atmosphærens  Høide. 

3.  A.  Boeck  meddeelte,  at  der  af  Amphipoder  og  Copepoder 

var  bekjendt  et  langt  større  Antal  i  de  nordlige  end  i  de  sydlige 

Lande,  ganske  tvertimod  bvad  man  ellers  kj ender  angaaende  de 

høiere  Crustaceers  Udbredelse,  hvilket  han  paaviste  ved  at  omtale 

forskjellige  Amphipode-  og  Copepode-Slægter  og  Arter.    (S.  35). 

Den  27de  September.    Almindeligt  Møde. 

1.  Præses  foreslog  Stipendiat  Johan  Storm  optagen  som 
Medlem. 

2.  Bjerknes  fremlagde  en  Afhandling  af  Sylow:  Note  con- 
cernant  le  théoréme  des  substitutions. 

3.  Caspari  gav  nogle  Meddelelser  fra  sin  sidste  videnskabe- 
lige  Keise. 

4.  Lochmann  undersøgte  Nærings-  og  Nydelses-Midlers  Be- 
tydning for  det  aandelige  Liv  og  omhandlede  i  saa  Henseende  især 

Alkohol  og  Tobak. 

Herved  fremkaldtes  en  Discussion,  idet  Kiær  fremhævede  Sta- 

tistikens  Betydning  for  det  vakte  Spørgsmaal,  og  Monrad,  i  An- 

ledning af  en  derimod  yttret  Tvivl,  bemerkede,  at  Statistiken  er  en 

Reduction  af  Inductionen  til  bestemte  Talforholde  og  saaledes  kun 

en  videnskabelig  Fuldendelse  af  Iagttagelsen.  Faye  tvivlede  om 

Psychologiens  physiologiske  Fundament  og  navnlig  om,  at  Nationa- 

liteternes  berørte  Afhængighed  af  Næringsmidlerne  lod  sig  paavise. 

Den  lite  October.    Philosophisk-historisk  Classe. 

1.  Rygh  foreviste  og  forklarede  to  nylig  til  Universitetets  Sam- 

ling indkomne  merkelige  Fund  af  Oldsager:  1)  en  Spore  og  et 

til  denne  hørende  Smykke,  begge  af  massivt  Guid,  fra  Rød  i  Rygge 

Pgld.  i  Smaalenene,  tilhørende  den  yngre  Jernalder;  2)  et  Grav- 
fund  fra  den  ældre  Jernalder  fra  Aak  i  Romsdalen. 
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2.  S.  Bugge  meddeelte  og  fortolkede  to  norske  Runeindskriv- 
ter  fra  den  ældre  Jernalder,  den  ene  paa  en  Steen  paa  Gaarden 

Einang  i  vestre  Slidre  i  Valders,  den  anden  paa  en  Bjergvæg  ved 

Valsfjorden  i  Fosens  Fogderi.  Han  fremhævede  derhos  disse  Ind- 

skrivters  Betydning  for  vort  Kjendskab  til  de  ældste  Sprogforhold 

i  Norge.    (S.  310). 

Den  25de  Ociober.  Malhemalisk-naturvidenskabelig  Classe. 

1.  Fearnley  fremlagde  en  Række  Tegninger  af  Protube- 
rantser  paa  Solranden  efter  hans  spektroskopiske  Iagttagelser. 

2.  Collett  meddeelte  fortsatte  Iagttagelser  angaaende  Kraniet 

hos  Strix  Tengmalmi.    (S.  68). 

Esmark  fremkom  i  Anledning  af  Colletts  Foredrag  med  nogle 

Bemerkninger  angaaende  Uglernes  Øre. 

3.  A.  Boeck  fremlagde  en  Fortegnelse  over  Finmarkens  Cru- 
staceer,  der  viste,  at  denne  Fauna  havde  flere  Former  fælles  med 

sydligere  Egnes. 

Mohn  oplyste  i  Anledning  af  Boecks  Foredrag,  at  Dybvands- 

undersøgelser  Nord  for  Norge  havde  viist,  at  Våndet  i  100 — 200 
Favnes  Dyb  ikke  var  iskoldt. 

i 

Den  8de  November.    Almindeligt  Møde. 

1.  Schnitler  gav  en  Fremstilling  af  Fegtnings-Mechanismen 
i  vort  Aarhundrede,  med  speciel  Anvendelse  paa  Slaget  ved  Wagram. 

2.  Efter  Forslag  af  P  r  æ  s  e  s  besluttedes  eenstemmigt  at  anmode 

H.  M.  Kongen  om  at  blive  Selskabets  Beskytter. 

3.  Monrad  fremlagde  og  forklarede  Hovedindholdet  af  en  Af- 

handling  af  G.  Menza  angaaende  Tidens  sociale  Tilstande,  sendt 
fra  Accademia  di  scienze  e  lettere  in  Palermo. 

Den  29de  November.    Philosophisk-historisk  Classe. 

1.  Caspari  meddeelte  nogle  Bidrag  til  Daabsbekjendelsens 
ældste  Historie. 

2.  S.  Bugge  fremsatte  et  Forsøg  til  en  ny  etvmologisk  For- 

klaring af  jubcrr  og  juba. 
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Den  6te  December.  Malhematisk-naturvidenskabelig  Classe. 

0.  J.  Broch  holdt  et  Foredrag  om  Meteren. 

Den  20de  December.    Almindeligt  Møde. 

1.  Pr  æses  berettede,  at  Bestyrelsen  havde  havt  Foretræde 

hos  H.  M.  Kongen,  der  naadigst  havde  tilladt  at  ansees  som  Sel- 

skabets  Beskytter  og  idethele  bevidnet  sin  Deeltagelse  i  Selska- 
bets  Øiemed. 

2.  R.  Collett  fremlagde  „Bidrag  til  Norges  Ornithologie." 
(S.  189). 

3.  Mohn  meddeelte  Oplysninger  om  Giles  Land  efter  de  sidste 

Opdagelser.    (S.  170). 

4.  Monrad  foredrog  Bemerkninger  i  Anledning  af  Schopen- 

hauers  af  det  throndhjemske  Videnskabers-Selskab  kronede  Priis- 
skrivt  om  Frihedens  Forhold  til  Selvbevidstheden.    (S.  361). 

5.  S.  Lie  fremlagde  en  Afhandling:  Zur  Invarianten-Theorie 

der  Beriihrungs-Transformationen.    (S.  133). 
6.  A.  Guldberg  fremlagde  en  Afhandling:  Sur  la  résolution 

des  équations  du  2me5  3me  &  4me  degré  par  la  fonction  -^-(x).  (S.  144). 

7.  Stipendiat  Johan  Storm  indvoteredes  som  Medlem. 

8.  Valg  foretoges  paa  Selskabets  Embedsmænd. 

Til  Vice-Præses  valgtes  C.  Boeck. 
Til  Secretair:  Monrad. 

TilVice-Formand  i  den  philosophisk-historiske Classe:  S.  Bugge. 
Til  Secretair:  J.  P.  Broch. 

Til  Vice-Formand  i  den  mathematisk-naturvidenskabelige  Classe: 
F  aye. 

Til  Secretair:  W  a  age. 

Gaver  til  Selskabets  Bihliothek  i  1872. 

Det  kgl.  danske  Videnskabernes  Selskabs  Skrifter,  femte  Række. 

Naturvidenskabelig  og  mathematisk  Afdeling.    IX,  4—5. 
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J.  Lieblein,  Dictionnaire  de  norns  hiéroglyphiques  en  ordre  géné- 
alogique  et  alphabétique.  IL 

Sitzungsberichte  der  Dorpater  Naturforscher-Gesellschaft,    III,  2. 

Archiv  flir  die  Naturkunde  Liv-,  Ehst-  und  Kurlands.  Erste  Serie, 

V,  1.  VI,  2.  3. 

Det  kgl.  Norske  Videnskabers-Selskabs  Skrifter  i  det  19de  Aar- 

hundrede.    Sjette  Bind.  Throndhjem  1870. 

Bulletin  de  la  soeiété  des  sciences  naturelles  de  Neuchatel.  IX,  1. 

J.  B.  Barth,  Skovsagen.    Dens  Udvikling,  nærværende  Stilling  og 
Fremtid.    Christiania  1871. 

Archives  Néerlandaises  des  sciences  exactes  et  naturelles,  publiées 

par  la  soeiété  des  sciences  a  Haarlem.  VI,  4 — 5.  VII,  1—3. 
Naturkundige  Verhandelungen  van  de  hollandsche  Maatschappij  der 

Weetenschappen  te  Haarlem.    3de  Verz.,  Deel  L 

Edlund,  meteorologiska  iakttagelser  i  Sverige.    Bd.  9—11. 

Kgl.  svenska  Vetenskaps-Akademiens  handlingar.  Ny  foljd.  VII,  2. 
VIII.  IX,  1. 

Ofversigt  af  kgl.  Vetenskaps-Akademiens  forhandlingar.  Årg.  26.  27. 

Lefnadsteckningar  ofver  kgl.  svenska  Vetenskaps-Akademiens  efter 
år  1854  aflidna  ledamoter.    I,  2. 

F.  F.  Carlson,  Minnesteckning  ofver  E.  G.  Geijer.    Foredraget  på 

kgl.  Vetenskaps-Akademiens  hogtidsdag  den  31.  Mars  1870. 
Mémoires  de  la  soeiété  des  sciences  physiques  et  naturelles  de 

Bordeaux.    VIII,  2. 

I.  Aasen,  Norsk  Ordbog.    Anden  Udgave.    Hft.  3—6. 

R.  Comitato  geologico  d'Italia.    Bollettino  no.  9 — 10,  1870;  no. 
9—12,  1871. 

Verhandlungen  der  k.  k.  zoologisch-botanisrhen  (iesellschaft  in 
Wien.    Bd.  XXI. 

Annual  report  of  the  trustees  of  the  museum  of  comparative  Zoo- 

logy,  at  Harvard  College,  Cambridge.  1870. 

Oversigt  over  det  kgl.  danske  Videnskabernes  Selskabs  Forhand- 

linger.   1871,  No.  2. 

Verhandlungen  des  Vereins  fiir  Kunst  und  Alterthum  in  Ulm  und 

Oberschwaben.    Neue  lleihe,  Istes  Heft. 
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M.   Nowicki,   iiber   die   Weizenverwiisterin    Chlorops  tæniopus. 
Wien  1871. 

G.  Kitler  v.  Frauenfeld,  die  Grundlagen  des  Vogelschutzgesetzes. 

G.  Kiinstler,  die  unseren    Kulturpflanzen   schådlichen  Insekten. 
Wien  1871. 

Archives  of  science  and  transactions  of  the  Orleans  county  society 

of  natural  science.    I,  no.  1—3. 

Sitzungsberichte   der  physicalisch-medicinischen   Gesellschaft  zu 
Wurzburg  fur  1871. 

Indbydelsesskrift  til  den  offentlige  Examen  i  Christiania  Kathedral- 
skole  1872. 

Report  of  the  commissioner  of  agriculture '  for  the  year  1870. 
Washington. 

Monthly  reports  of  the  department  of  agriculture  for  the  year 

1871.  Washington. 

Smithsonian  report  for  1870.  Washington. 

Proceedings  of  the  California  Academy  of  sciences.    IV,  2—4. 

Nova  acta  regiæ  societatis  scientiarum  Upsaliensis.    VIII,  1. 

Bulletin  météorologique  mensuel  de  1'observatoire  de  1'université 

d'Upsal.    I.  II,  7-12.  in. 
Memorie  delFaccademia  delle  scienze  delFistituto  di  Bologna.  Ser. 

HI,  T.  I,  fase.  1—4.    T.  II,  fase.  1. 

Rendiconto  delle  sessioni  deiraccademia  delle  scienze  dell'istituto 

di  Bologna  anno  accademico  1871 — 72. 
Indici  generali  dei  dieci  tomi  della  seconda  serie  delle  Memorie 

dell'acc.  delle  sc.  dell'istituto  di  Bologna. 
Indbydelsesskrift  til  den  offentlige  Examen  i  Juli  1872  ved  Lærd- 

og  Realskolen  i  Molde. 

Einundzwanzigster  Jahresbericht  der  naturhistorischen  Gesellschaft 
zu  Hannover  von  Michaelis  1870  bis  dahin  1871. 

Transactions  of  the  royal  society  of  arts  and  sciences  of  Mauritius. 
New  series.   Vol.  V.  . 

Bidrag  till  Sveriges  officiela  statistik.  Helsa-  och  sjukvården.  Ofver- 
styrelsens  ofver  hospitalen  beråttelse  for  år  1870. 

G.  di  Menza,  le  condizioni  sociali  di  nostri  tempi.    Palermo  1872. 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1872.  25 
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K.  Pettersen,  1)  Geologiske  Undersøgelser  i  Tromsø  Amt,  III; 

2)  Tromsø  Amts  Orographi.  (Særaftryk.) 

Tijdschrift  voor  Indische  Taal-,  Laud-  en  Volkenkunde,  utg.  door 

het  Bataviaasch  Genootschap  van  Kunsten  en  Wetenschappen. 

XVIII,  3.  4.  XX,  3. 

Notulen  van  de  allgemeene  en  Bestuurs-Vergaderingen  van  het 
Bat.  Gen.  v.  K.  en  W.    IX,  1871.  . 

Eerste  Vervolg  Catalogus  der  Bibliotheek  en  Catalogus  der  Malei- 
sche,  Javaansche  en  Kawi  Handschriften  van  het  Bat  Gen. 

v.  K.  en  W. 

War  department,  Washington:  1)  3  copies  of  the  tri-daily  weather 

map;  2)  3  copies  of  the  tri-daily  bulletin.   June  4,  1872. 



Videnskahs-Selskabets 

Medlemmer 

1872. 

Selskabels  Besblter: 

HANS  MAJESTÆT  KONGEN. 

Selskabets  Embedsmænd  i  Aaret  1872: 

Præses:  Professor  C.  Boeck. 

Vice-Præses:  Professor  Caspari. 
Secretair:  Professor  M.  J.  Monrad. 

Embedsmænd  i  den  philosophisk-  Embedsmænd  i  den  mathematisk- 
historiske  Gasse,  naturvidenskabelige  Classe. 

Formand:  Professor  S.  Bugge.  i  Formand:  Professor  Faye. 
Vice-Formand  :  Professor  0.  Rygh.  i  Vice-Formand :  Professor  Esmark. 
Secretair:  Professor  J.  P.  Broch.  Secretair:  Professor  Waage. 

Selskabets  Medlemmer  ved  Udgangen  af  Aaret  1872: 

Aradtzen,  A.,  Cand.  med. 
Aschehoug,  T.,  Professor 
Aubert,  L.,  Professor. 
Aubert,  L.,  jun.,  Professor. 
Bacbke,  O.  A.,  Assessor. 
*Barth,  J.  B ,  Forstmester. 
Birkeland,  M.,  Rigsarchivar. 
Bjerknes,  C,  Professor. 
Blytt,  A.,  Conservator. 
Boeck,  A.,  Stipendiat. 
Boeck,  C,  Professor. 
Boeck,  W.,  Professor. 
Brandt,  F.,  Professor. 

Broch,  J.  P.,  Professor. 
Broch,  0.  J-,  Professor. 
Bugge,  F.  W.,  Professor. 
Bugge,  S.,  Professor. 
Caspari,  C.  P.,  Professor. 
Christie,  H.,  Professor. 
Collett,  Robert,  Cand.  philos. 
Daa,  L.  K.,  Professor. 
Daae,  L.,  Bibliothekar. 
♦Dahl,  L.,  Fængselslæge. 
*Dahll,  T.,  Geschworner. 
♦Danielssen,  D  ,  Overlæge. 
*Egeberg,  C,  Esquadronslæge. 
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Esmark,  L.,  Professor. 
Faye,  F.,  Professor. 
Fearnley,  C,  Professor 
*Forbes,  D  ,  Geognost. 
Frii6,  J.,  Professor. 
*Friis,  J.,  Rector. 
*Fritzner,  J.,  Provst. 
Guldberg,  A.  S.,  Dr.  philos. 
Guldberg,  C.  M.,  Professor. 
Hallager,  F..  Høiesteretsassessor. 
Hansteen,  C,  Professor. 
Heiberg,  C,  Professor. 
Hiortdahl,  Th.,  Amanuensis. 
Hjort,  J..  Brigadelæge. 
Holmboe,  C.  A.,  Professor. 
Hvoslef,  H  ,  Dr  ,  Apotheker. 
*Hørbye,  J,  Forstmester. 
Johnson,  G.,  Professor. 
Kiær,  A.,  Bureauchef 
Kjerulf,  Th.,  Professor. 
*Koren,  J  ,  Conservator. 
Lasson,  P.,  Justitiarius. 
Lieblein,  J.,  Stipendiat. 
Lie,  Sophus,  Dr. 
Lochmann,  F.,  Professor. 
Lyng,  G.  V.,  Dr.,  Professor. 
Løkke,  J.,  Overlærer. 
Meidel,  N.,  Bergmester. 
Mohn,  H.,  Professor. 
Monrad,  M.  J.,  Professor. 

Munch,  A.,  Professor. 
*Munthe.  G.,  Capitain. 
Muller,  J.  W,  Stipendiat. 
Munster,  B.,  Professor. 
Nissen,  R.  T.,  Professor. 
*Norman,  J.,  Forstmester. 
Ode'n,  J  ,  Adjunct. 
Pihl,  O.,  Directeur. 
*Platou,  C,  Sorenskriver 
Rasch,  H.,  Professor. 

Rygh.  0  ,  Professor. 
Sandberg,  O.,  Directeur. 
Sars,  G.  O  ,  Stipendiat. 
Sats,  J.  E.,  Stipendiat. 
*Schive,  C.,  Toldinspecteur. 
Schiøtt,  P.  O.,  Professor. 
Schnitler,  D.,  Capitain. 
Schiibeler,  C  ,  Professor. 
Sexe,  S.,  Professor. 
Stang,  F,  Statsraad. 
Storm,  Johan,  Stipendiat. 
*Sundt,  E.,  Sognepræst. 
*Sylow,  C  ,  Overlærer. 
Unger,  C.  R  ,  Professor. 
Vi  be,  F.,  Rector. 
Voss,  J.,  Professor. 
Waage,  P.,  Professor. 
W<lhaven,  J.  S.,  Professor. 
Winge,  E.,  Professor. 

De  med  *  betegnede  ere  udenbyesboende. 
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Om  en  dimorph  Udvikling  samt  Generationsvexel 

hos  Leptodora. 

Af 

G.  0.  Sars. 

(Med  1  lithographeret  Planche.) 

(Meddelt  i  Møder  d.  7de  Februar  1873.) 

Ved  de  Skandinaviske  Naturforskeres  tiende  Møde  her  i  Chri- 

stiania 1868  meddelte  den  danske  Zoolog  P.  E.  Mutter  nogle 

særdeles  interessante  og  vigtige  Bidrag  til  Cladocerernes  Udviklings- 

historie  (senere  udførligt  fremstillet  i  Naturhistorisk!  Tidsskrift,  3die 

Række.  5te  Bind)  og  har  for  disse  væsentlig  lagt  til  Grund  sine 

Undersøgelser  af  den  mærkværdige  af  Lilljeborg  opdagede  Form 

Leptodora  hyalina.  P.  E.  Muller  har  vistnok  væsentlig  havt  sin 

Opmærksomhed  henvendt  paa  en  speciel  Side,  nemlig  Æggenes 

Genese  i  Ovarierne,  i  hvilken  Henseende  særdeles  interessante  For- 

hold, som  jeg  ved  egne  Undersøgelser  fuldkommen  kan  bekræfte, 

ere  komne  for  Lyset;  men  han  har  dog  ogsaa  ved  Siden  heraf 

omhyggeligt  studeret  den  embryonale  og  postembryonale  Udvikling 

og  det  netop  specielt  af  Leptodora  hyalina,  hvoraf  de  vigtigste 

Stadier  paa  ovenanførte  Sted  ere  afbildede  og  beskrevne.  Efter 

P.  E.  Miillers  Iagttagelser  udvikler  Leptodora  sig  paa  Cladocerer- 

nes sædvanlige  Vis,  direkte,  uden  nogensomhelst  Metamorphose, 

idet  Ungerne,  naar  de  komme  ud  af  „Matrix"  i  alt  væsentligt,  naar 
undtages  Størrelsen,  stemme  fuldkommen  overens  med  de  voxne. 

Jeg  har  nu  ogsaa  med  Interesse  studeret  Udviklingen  af  Leptodora 

og  kan  ogsaa  i  dette  Punkt  fuldkommen  bekræfte  Kigtigheden  af 

P.  E.  Muller's  særdeles  nøiagtige  og  samvittighedsfulde  Under- 
søgelser.   Ikkedestomindre  har  jeg  nu  at  meddele  en  ganske  for- 

Vidensk.-Selsk.  Forh.  1873.  1 
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skjellig  Udviklingsmaade  af  samme  Crustace,  nemlig  en  Udvikling 

med  en  veritabel  og  bøist  mærkværdig  Metamorpbose.  Sagen  er 

nemlig  den,  at  Leptodora  udvihler  sig  paa  2  ganske  forskjellige 
Maader. 

Som  bekjendt  lægge  Cladocererne  2  Slags  Æg,  Sommeræg  og 

Vinteræg.  Sommeræggene  produceres  uafbrudt  den  hele  varmere 

Aarstid  igjennem  og  udvikle  sig  hurtigt  til  Unger  uden  nogen  for- 

angaaende  Befrugtning.  Vinteræggene  derimod,  som  adskille  sig 

fra  Sommeræggene  ved  særegne  faste  Ombyllinger  og  ved  sit  mør- 

kere opake  Indhold,  og  som  man  ialmindelighed  antager  for  de 

virkelig  befugtede  Æg,  lægges  kun  1  eneste  Gang  om  Aaret,  nem- 

lig senhøstes,  og  udvikle  sig  ikke  strax,  men  først  lang  Tid  efter, 

da  de  ere  bestemte  til  at  overvintre.  Hos  de  øvrige  Cladocerer 

sker  nu,  som  jeg  ved  egne  Undersøgelser  kan  godtgjøre,  Udvik- 

lingen  af  Sommer-  og  Vinteræg  fuldkommen  paa  samme  Maade, 

alene  med  den  Forskjel,  at  Æggehuden  hos  Vinteræggene  persiste- 

rer,  lige  til  Ungen  erfuldt  udviklet,  medens  den  hos  Sommeræggene 

paa  et  meget  tidligere  Stadium,  endnu  medens  Ungen  er  i  Matrix. 

brister.  Ganske  anderledes  er  derimod  Forholdet  hos  Leptodora. 

Her  forlader  Ungen  Vinteræggene  i  en  i  høi  Grad  ufuldkommen 

Tilstand  og,  hvad  der  er  det  mærkeligste,  forsynet  med  eiendom- 

melige provisoriske  Organer  eller  Larveorgaiicr.  hvorfor  her.  imod 

hvad  man  tidligere  kjender  hos  Cladocererne,  en  virkelig  Meta- 

morpbose gjennemgaaes. 

Jeg  har  i  min  Monographie  over  Norges  Cladocera  ctenopoda 

(Univ. -Program  f.  1863)  pg.  10  i  en  Note  anført,  at  Ungen  af 

Leptodora  foruden  det  sammensatte  Øie  har  et  enkelt  eller  simpelt 

mediant  Øie  eller  en  saakaldt  Øienplet  (macula  nigra  Lilljeb.),  som 

ikke  tindes  hos  de  Voxne.  P.  E.  Muller  har1  bestridt  Rigtigheden 
af  denne  Meddelelse,  som  han  tror  grunder  sig  alene  paa  et  optisk 

Bedrag  ander  Mikroskopet,  da  han  aldrig  har  seet  en  saadan  vir- 

kelig Øienplet.  .leg  var  i  Begyndelsen  næsten  selv  tilbøielig  til  at 

tro,  at  jeg  havde  ladet  mig  narre,  da  jeg  derpaa  for  at  faa  be- 

kraiftet  min  lagttagelse  ganske  rigtigt  fandt  alle  Leptodorer,  selv 

1    Duiimnrks  Clmloccru  y\*.  228. 
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de  mindste  Unger,  uden  Spor  af  nogen  Øienplet.  Og  dog  troede 

jeg  før  med  fuldkommen  Tydelighed  at  have  seet  en  saadan  Øien- 

plet hos  et  ganske  ungt  Individ  fra  Maridalsvandet  og  havde  ogsaa 

udført  en  Tegning  heraf,  hvor  Øienpletten  var  ganske  tydelig  at 

se  paa  den  hos  Cladocererne  sædvanlige  Plads. 

Det  følgende  Aar  tidligt  om  Vaaren  hentede  jeg  mig  fra  det 

paa  Egebergplatteauet  liggende  Østensjøvand,  et  af  mine  rigeste 

Findesteder,  en  Del  Entomostraceer,  deriblandt  talrige,  fordetmeste 

yngre  Individer  af  Leptodora.  Ved  den  nøiere  Undersøgelse  af 

disse  fandt  jeg  til  min  Overraskelse,  at  alle  uden  Undtagelse  havde 

den  omtalte  Øienplet,  og  denne  Gang  var  jeg  ganske  sikker  paa, 

at  jeg  ikke  lod  mig  narre  af  noget  optisk  Bedrag.  Den  var  fuld- 

kommen tydelig  og  distinct  paa  samme  Plads  hos  dem  alle.  Jeg 

tænkte  mig  dengang  Muligheden  af,  at  herunder  kunde  være  skjult 

2  forskjellige  Arter  af  Leptodora,  hvoraf  den  ene  udmærkede  sig 

ved  Øienplet,  den  anden  ved  Mangelen  af  en  saadan.  Imidlertid 

lykkedes  det  mig  ikke  at  finde  nogen  anden  Distinctionscharacter 

mellem  disse  formentlige  Arter,  idet  de  omtalte  Individer  i  alle 

andre  Henseender  syntes  fuldkommen  at  stemme  med  L.  hyalina. 

Nogle  Dage  derefter  tog  jeg  mig  atter  en  Tour  op  til  samme  Vand 

for  at  skaffe  mig  en  ny  Forsyning  af  Cladocerer,  og  Leptodora 

var. ogsaa  nu  tilstede  i  stor  Mængde.  Men  hvor  stor  var  ikke  min 

Overraskelse  ved  at  finde,  at  nu  alle,  selv  de  yngste  Individer,  ganske 

manglede  ethvert  Spor  af  nogen  Øienplet.  Blandt  de  indsamlede 

Exemplarer  var  jeg  dog  saa  heldig  at  finde  et  eneste  Individ,  hos 

hvem  Øienpletten  var  ligesaa  tydelig  som  påa  dem,  jeg  tidligere 

havde  undersøgt.  Dette  var,  imod  hvad  jeg  havde  ventet,  en  fuld- 
voxen  og  efter  Udseendet  at  dømme  gammel  Hun,  som  i  Matrix 

havde  et  Par  Unger,  der  allerede  vare  fuldt  udviklede  og  laa  og 

bugtede  og  bevægede  sig  hul  i  samme.  Medens  jeg  undersøgte 

Exemplaret,  krøb  Ungerne  ud  og  begyndte  strax  at  svømme  om- 
kring. Ved  nøiere  at  undersøge  disse  viste  det  sig,  at  de  begge 

fuldstændigt  manglede  ethvert  Spor  af  nogen  Øienplet.  Nu  blev 

Sagen  mig  paa  en  Gang  klar.    Tilstedeværelsen  eller  Mangelen  af 

Øienplet  antydede  ikke,  som  jeg  før  var  tilbøielig  til  at  tro,  for- 

1* 
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skjellige  Arter,  men  kun  forskjellige  Generalener  eller  Kuld  ai 

samme  Art:  Alle  Individer  af  det  første,  altsaa  af  Vinterceggene 

udkomne  Kuld  havde  Øienplet,  alle  de  følgende  manglede  samme. 

Da  imidlertid  denne  Øienplets  constante  Forekomst  hos  alle 

Individer  af  dette  ene  Kuld  maatte  have  sin  dybere  Grund  og  ikke 

kunde  være  blot  et  capriciøst  Indfald  af  Naturen,  anede  jeg  strax, 

at  der  herunder  maatte  være  skjult  eiendommelige  Forhold  ved 

Udviklingen  af  dette  første  Kuld.  Det  var  dog  nu  ledet  for  langt 

ud  paa  Vaaren,  til  at  jeg  kunde  gjøre  mig  Haab  om  at  faa  Forhol- 

det opklaret  strax,  hvorfor  jeg  maatte  finde  mig  i  med  Taalmodig- 

hed  at  oppebie  det  følgende  Aar. 

Tidligt  paa  Vaaren  næste  Aar  begav  jeg  mig  op  igjen  paa 

Egeberg  for  om  muligt  nu  at  kunne  faa  Rede  paa  Tdviklingen  af 

Leptodoras  Iste  Kuld.  Endnu  laa  Isen  delvis  paa.  Østensjøvandet, 

og  der  syntes  endnu  kun  at  være  kommet  lidet  Liv  i  Våndet,  Der- 

imod  fandt  jeg  Nøglevandet  hengere  oppe  allerede  isfrit,  og  jeg 

fik  mig  nu  leiet  en  Baad  og  fiskede  fiittigt  med  det  tine  Net  i 

Overfladen  af  Våndet.  I  Begyndelsen  saa  jeg  ikke  andet  i  mine 

Glasse  end  nogle  enkelte  Unger  af  Copepoder  (Diaptomus  og 

Cyclops);  men  ved  noget  nøiere  at  se  til  bemærkede  jeg  en  eien- 
dommelig Bevægelse  i  Våndet,  som  ikke  kunde  hidrøre  fra  hine, 

og  ved  at  skygge  for  og  holde  Glasset  i  forskjellige  Stillinger  op- 

dagede  jeg  nu  nogle  smaa  fuldkommen  vandklare  Væsener  af  et 

hoist  eventyrligt  Udseende,  med  en  liden  oval  Krop  og  et  Par 

enormt  udviklede  Arme  eller  Aarer,  der  bevægedes  langsomt  op 

og  ned  og  derved  frembragte  den  omtalte  Bevægelse  i  Våndet. 

Jeg  skyndte  mig  hjem  med  mit  Fund  og  fik  med  stor  Møie  en- 

kelte af  disse  ved  sin  fuldkommen  vandklare  Gjennemsigtighed  næ- 

sten  usynlige  Smaavæsener  under  Mikroskopet,  De  havde  vistnok  ikke 

synderlig  Lighed  med  Leptodora;  men,  da  der  ogsaa  fandtes  noget 

addre  Stadier,  kom  jeg  snart  paa  det  Rene  med,  at  jeg  her  havde 

de  længe  eftersøgte  Udviklingsstadier  af  Leptodoras  Iste  Kuld. 
lieskrn  else. 

De  yngste  erholdte  Leptodoralarver  (Fig.  1,  som  dog  paa 

langt    nær   ikke    repræsentere    «let  tidligste  Stadium,    have  en 
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Længde  at'  0,76  mm.  Legemet  er  endnu  uden  Spor  af  nogen  Seg- 
mentering, seet  ovenfra  eller  nedenfra  (Fig.  1)  af  langstrakt  æg- 

formig  eller  næsten  tendannet  Form,  med  den  største  Brede,  der 

er  omtrent  lig  V3  at  Længden,  noget  foran  Midten,  derfra  kun 

ubetydeligt  afsmalnende  fortil,  stærkere  derimod  bagtil.  Den  for- 
reste Ende,  der  er  stumpt  tilrundet,  skyder  sig  endnu  kun  høist 

ubetydeligt  frem  foran  Aarernes  (Svømmeantennernes)  Insertion. 

Dog  er  allerede  nu  bemærkelig  Spor  af  en  smalere  tilrundet  Ud- 

bugtning  (x)  i  Midten  nærmere  den  ventrale  Side,  den  første  An- 
tydning til  den  i  fuldt  udviklet  Tilstand  langt  udstaaende  stumpt 

koniske  forreste  Del  af  Hovedet,  der  bærer  Antennerne  og  inde- 

holder  det  sammensatte  Øie  med  dets  Muskler  samt  Syns-  og 

Hjerneganglierne.  Den  bågeste  koniskt  tilløbende  Ende  er  kløftet 

til  2  korte  Spidser  (y)  (Caudalklørne).  Seet  fra  Siden  (Fig.  2)  viser 

Kroppen  en  ganske  svag  S-formig  Bøining,  idet  Ryglinien  paa  Midten 

er  jevnt  og  svagt  indbugtet,  den  bågeste  Ende  noget  nedadbøiet 

og  den  forreste  Ende  dorsalt  stærkt  pukkelformigt  udbugtet. 

Paa  den  ventrale  Side  af  Kroppens  forreste  Ende  bemærkes 

fæstede  i  nogen  Afstand  fra  Midtlinien  et  Par  smaa  kølledannede 

Appendices  (a),  i  hvilke  let  gjenkjendes  Antennerne.  Saavel  i  Form 

som  Stilling  svare  de  fuldkommen  til  samme  hos  det  voxne  Dyr 

(se  Fig.  7,  8,  a),  alene  med  den  Forskjel,  at  deres  Ende  endnu 

er  ganske  glat  uden  Spor  af  de  senere  her  optrædende  eiendom- 

melige stavformige  Organer  (Lugtepapiller).  I  kort  Afstand  bag 

og  ovenfor  disse  forreste  ydre  Vedhæng,  altsaa  ganske  nær  den 

forreste  Ende  af  Kroppen,  udgaa  til  hver  Side  2  andre  Yderlem- 

mer  (c)  af  en  i  Forhold  til  Dyrets  Legeme  ganske  enorm  Udvik- 

ling.  Ogsaa  disse  Organer  vil  man  medLethed  gjenkjende  fra  det 
fuldvoxne  Dyr  som  Aarerne  eller  Svømmeantennerne,  Dyrets  eneste 

virkelige  Bevægelsesorganer.  De  ere  af  hele  Kroppens  Længde, 

eller  endog  noget  længere  og  beståa  som  hos  det  voxne  Dyr  af 

en  ved  Basis  utydeligt  ringet  cylindrisk  Stamme  og  2  Grene.  Stam- 
men, der  omtrent  er  af  Grenenes  Længde,  viser  allerede  i  sit  Indre 

tydeligt  udviklede  Muskelbundter  som  hos  det  voxne  Dyr,  og  disses 

indre  udbredte  Ender  kunde  forfølges  ind  i  selve  Legemet,  hvor 
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de  fæste  sig  overalt  til  det  opad  pukkelformigt  udbugtede  forreste 

Parti.  Grenene,  hvoraf  den  ene  (ydre)  er  41eddet,  den  anden 

(indre)  31eddet.  ere  imod  Enden  af  Leddene  forsynede  med  tem- 

melig lange  fint  cilierede  Svømmebørster,  der  dog  ikke  som  hos 

det  fuldt  udviklede  Dyr  ere  leddede.  Paa  den  ydre  Gren  taltes 

ialt  11  Børster  (1  paa  Iste,  2  paa  2det,  3  paa  3die,  og  5  paa  4de 

Led):  paa  den  indre  Gren  ialt  12  Børster  (2  paa  Iste,  4  paa  2det 

og  6  paa  3die  Led),  samt  desforuden  en  kort  tornformig  Børste  i 

Yderkanten  ved  Enden  af  Iste  Led,  og  en  lignende  paa  samme 

Punkt  af  det  yderste  Led  paa  begge  Grene.  Midt  imellem  og  bag 

Aarernes  Insertion  hæver  sig  paa  den  ventrale  Side  en  stor  i  En- 

den stumpt  afkuttet,  klapformig  Fremstaaenhed  (7),  i  hvilken  gjen- 

kjendes  den  her  forholdsvis  overordentlig  stærkt  udviklede  Over- 

læbe  (labrum),  i  hvis  Indre  Uere  parallele  fra  den  forreste  Ende  af 

Kroppen  udgaaende  Muskelbundter  kunde  adskilles.  Endelig  ud- 

gaar  til  hver  Side  af  denne  Fremstaaenhed  tæt  bag  Aarernes  In- 

sertion et  Par  besynderlige  Organer  (Fig.  1.  2,  mp,  Fig.  3),  hvortil 

vi  ikke  have  noget  tilsvarende  hverken  hos  den  fuldt  udviklede 

Leptodora  eller  hos  nogen  anden  Cladocer,  og  som  derfor  her  med 

fuld  Føie  kan  benævnes  Larveorganer.  Disse  Organer  have  For- 

men af  2  smalt  cylindriske.  ganske  svagt  bugtede,  mod  Enden 

noget  afsmalnende.  skraat  nedad,  bagud  og  til  Siderne  rettede 

Stave,  der  ere  af  mere  end  Kroppens  halve  Længde  og  paa  sin 

afkuttede  Spids  bære  et  noget  vexlende  An  tal  (3—5)  lange,  Btærkt 

udspærrede  eller  divergerende  og  fint  cilierede  Børster.  Den  Hud, 

der  beklæder  disse  Organer,  synes  at  være  stærkere  chitiniseret 

end  Dyrets  øvrige  Integunienter  og  har  (se  Fig.  4)  smaa  Grupper 

af  fine  Pigge  stillede  i  korte  Tværrader  ligesom  paa  Aareme  hos 

de  egentlige  Daphnier.  Ved  Basis  gaa  disse  eiendommelige  Lem- 

mer uden  nogen  tydelig  Gnendse  over  i  et  noget  hoiet  paatviers 

over  Siderne  at  kroppen  umiddelbart  hag  Aarernes  Insertion  liggende, 

udad  svagt  vnlstfonnigt  frems])ringende  Parti  (w/),  der  indad  tæt 

bag  Enden  af  Labruin  skyder  sig  ud  i  en  smal,  i  Enden  afrun- 
det.  skraat  indiid  rettet  Proces.  der  fra  hver  Side  mødes  i 

Midtlinien  (se  Fig.  1).    Det  er  ifølge  Beliggenheden  klart,  at  vi  i 
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det  paatværs  liggende  vulstformige  Parti  have  Anlægget  til  Man- 

diblernes  Corpus,  i  den  fra  samme  indad  udgaaende  smale  tunge- 

formige  Proces  Anlægget  til  Mandiblernes  smalt  uddragne  tandede 

Ende  (pars  incisiva),  og  at  de  i  umiddelbar  Forbindelse  med  Mari- 
diblerne  staaende  eiendommelige  stavformige  Lemmer  maa  betragtes 

som  homologe  med  Mandibularpalper  hos  andre  Crustaceer. 

De  nævnteDele:  Antennerne,  Aarerne,  Labrum  og  Mandiblerne 

med  sine  enormt  udviklede  Palper,  ere  de  eneste  ydre  Organer, 

der  endnu  ere  tydeligt  udviklede. 

Bag  disse  findes  blot  paa  hver  Side  af  Kroppen  en  Række 

af  6  kun  lidet  fremspringende  Tværvulster  (p),  hvori  man  gjen- 
kjender  Anlægget  til  Fødderne;  men  disse  ere  endnu  ikke  løste 

fra  Kroppens  Sider,  men  forbundne  med  samme  i  sin  hele  Længde. 

Af  indre  Organer  bemærkes  med  stor  Tydelighed  et  i  den 

forreste  Del  af  Kroppen  midt  imellem  Antennernes  Insertion  be- 
liggende. Det  har  Formen  af  en  lille  sort  median  Pigmentplet  (b), 

der  ligger  nær  ind  mod  Kroppens  ventrale  Hud  og  tildels  indleiet 

i  en  noget  opak,  granuløs  Masse  (Hjerneganglierne).  Det  forestiller 

for  Tiden  Dyrets  eneste  Synsorgan  og  svarer  til  den  under  Be- 

nævnelsen  .,macula  nigra"  eller  Øienpletten  betegnede  Pigment- 
ansamling,  der  hos  mange  andre  Cladocerer  er  iagttaget  bag  det 

sammensatte  Øie  som  et  Appendix  til  Hjerne  gangliet.  Det  hos 

den  udviklede  Leptodora  saa  stærkt  udviklede  sammensatte  Øie 

har  derimod  endnu  ikke  dannet  sig,  skjønt  man  ved  en  meget  nøie 

Examination  allerede  nu  i  det  noget  fremspringende  forreste  Parti 

kan  adskille  ligesom  en  lin  radiær  Stribning  (det  første  Anlæg  til 

det  sammensatte  Øies  Krystalkegler).  Kropshulen  er  forøvrigt  for- 
størstedelen  optaget  af  en  klar  celluløs  Masse  (Blommemassen), 

som  navnlig  fylder  hele  det  dorsale  Parti  af  Kroppen  fra  den  for- 

reste til  den  bågeste  Ende.  Langs  ad  Ventraisiden  ser  man  dog 

allerede  tydelige  Spor  af  en  Differentiering  af  de  forskjellige  indre 

Organer.  Af  Nervesystemet  er  allerede  ovenfor  omtalt  Hjerne- 

ganglierne som  en  opak  granuløs  Masse  i  den  forreste  Del  af  Krop- 

pen i  Omkredsen  af  det  lille  enkle  Øie;  ogsaa  i  Midten  af  Kroppen 

mellem  de  6  Fodvulster  bemærkes  den  samme  granuløse  Masse, 
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skjønt  endnu  uden  at  have  antaget  nogen  skarpt  defineret  Be- 

grændsning.  Bagenfor  denne  igjen  langs  Bugsiden  af  den  bagre 

Kropsende  bemærkes  allerede  utydeligt  Anlægget  til  Ventrikelen 

med  det  i  samme  mundende  Spiserør,  og  umiddelbart  bag  og  over 

Fodvulsterne  sees  paa  hver  Side  en  liden  skarpt  begrændset  rund 

Blære  (ø),  hvori  flere  ligeledes  skarpt  markerede  kjærneagtige  Le- 
gemer ere  indleiede;  det  er  det  første  Anlæg  til  Ovarierne,  som 

allerede  under  samme  Form  af  P.  E.  Muller  er  bleven  paavist  hos  de 

endnu  iMatrix  indesluttede  Embryoner,  udklækkede  afSommeræggene. 

Det  ovenfor  beskrevne  Larvestadium  repræsenterer  dog,  som 

allerede  bemærket,  langtfra  ikke  det  tidligste.  Leptodoralarverne 

komme  endnu  mindre  udviklede  ud  af  Vinteræggene  og  med  et 

Udseende,  som  endmere  fjæra  e  dem  fra  den  for  det  udviklede  Dyr 

eiendommelige  Habitus.  Jeg  har  engang  for  mange  Aar  siden 

iagttaget  et  saadant  tidligt  Udviklingsstadium,  som  jeg  dengang 

ikke  formaaede  at  tyde,  men  som  nu  bliver  fuldkommen  klart  som 

hørende  ind  under  samme  Udviklingsrække ;  og  endnu  skulde  jeg 

være  meget  tilbøielig  til  at  tro,  at  der  gives  tidligere  Stadier, 

hvori  altsaa  Larverne  endmere  afvige  fra  det  udviklede  Dyr. 

Jeg  har  Fig.  9  fremstillet  det  omtalte  Stadium  naturtro  efter 

min  dengang  udførte  Tegning  (Exemplaret  selv  er  desværre  gaaet 

tabt).  Som  man  vil  se,  ligner  det  i  alt  væsentligt  det  ovenfor 

beskrevne  Stadium,  dog  med  den  Forskjel,  at  selve  Kroppen  er 

betydeligt  mindre  udviklet.  Den  er  ovenfra  seet  næsten  af  elliptisk 

Form,  kun  lidet  mere  end  dobbelt  saa  lang  som  bred  og  med  den 

bågeste  i  Spidsen  svagt  kløftede  Ende  noget  uddragen.  Den  forreste 

Ende  er  jevnt  afrundet  eller  næsten  afstumpet  og  kun  høist  ubety- 

deligt  -kvilende  frem  foran  Inscrtionen  af  de  i  Forhold  til  Kroppen 

ganske  enormt  udviklede  Aarer  (<•). 

Antennernc  (a)  ere  af  samme  Fonn  som  paa  det  ovenfor  be- 

skrevne Stadium ;  men  da  det  forreste  Parti  er  langt  mindre  frem- 

springende, komme  de  at  vise  sig  som  '2  afrundede  Horn  foran 
den  forreste  Rand.  Aarerne  (r)  ere  næsten  dobbelt  saa  lange  som 

selve  Kroppen,  men  vise  forøvrigt  en  lignende  Bygning  som  hos 

det  allerede  beskrevne  Stadium.    Svømmeborsteme  ere  ogsaa  her 
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stærkt  og  tydeligt  udviklede  med  lange  og  fine  Cilier  i  begge 

Kanter.  De  bagud  og  nedad  rettede  eiendommelige  Balancerstæn- 

ger  (Mandibularpalperne)  (mp)  ere  ligeledes  omtrent  af  samme 

Udseende  som  allerede  beskrevet.  Ligeledes  sees  paa  Siderne  af 

Kroppen  bag  disse  de  vulstformigt  fremspringende  Anlæg  til  de  6 

ParFødder  (p).  Af  indre  Organer  er  det  enkle  Øie  (Øienpletten)  ib) 

ogsaa  her  tydelig  og  stærkt  iøinefaldende  ved  sit  sorte  Pigment. 

Forøvrigt  var  der  ikke  paa  min  Tegning  angivet  andre  indre  Or- 

ganer. Kun  vises  tydeligt  de  ind  i  Aarerne  sig  strækkende  Be- 
vægelsesmuskler  med  deres  Insertion  i  Midtlinien  langs  Dorsalsiden 

af  det  forreste  Parti  af  Kroppen. 

Det  efter  de  2  ovenbeskrevne  Udviklingstrin  følgende  Stadium, 

der  erholdtes  sammen  med  det  først  beskrevne,  og  hvoraf  jeg  lige- 

som  af  dette  sidste  har  Exemplarer  opbevarede  paa  Spiritus,  nær- 

mer sig  allerede  meget  mere  til  den  typiske  Leptodoraform.  Le- 
gemet, der  har  enLængde  af  1,17  mm,  er  nu  (se  Fig.  5,  6)  meget 

stærkere  forlænget,  og  en  tydelig  Segmentering  er  indtraadt,  idet 

den  nu  stærkt  uddragne  Bagkrop,  der  viser  en  fuldstændig  cylindrisk 

Form,  bestaar  af  3  tydeligt  markerede  Ringe,  hvoraf  den  sidste  gaar 

ud  i  2  allerede  med  Sidetænder  forsynede,  stærkt  udviklede  og 

chitiniserede  Caudalklør  (y).  Det  forreste  Parti  af  Kroppen  er  vistnok 

endnu  ikke  synderligt  fremspringende;  men  der  har  nu  dannet  sig 

en  meget  tydeligt  markeret  smalere  tilrundet  fra  det  bagenfor  og 

ovenfor  liggende  særdeles  stærkt  opblæste  Parti  fremskydende 

Del  (x),  hvori  allerede  Anlægget  til  det  sammensatte  Øie  (0)  er  meget 

tydeligt  med  sine  til  alle  Kanter  radierende  Krystalkegler  og  sit 

endnu  som  2  temmelig  langt  adskilte  mørke  •  Pletter  sig  visende 

Pigment.  Den  for  det  udviklede  Dyr  characteristiske  vinkelformigt 

bøiede  eller  ligesom  knækkede  Form  af  Kroppen  er  dog  endnu  ikke 

indtraadt,  idet  Kropsaxen  endnu  er  nogenlunde  lige.  Derimod  ere 

andre  Forandringer  af  Vigtighed  indtraadte.  De  hos  de  tidligere 

Stadier  saa  enormt  udviklede  besynderlige  stavformige  Organer 

(Mandibularpalperne)  ere  saaledes  indskrumpede  til  ubetydelige 

konisk  tilspidsede  Fortsatser  (mp)  uden  terminale  Børster,  og 

Fødderne  (p)  have  allerede  løst  sig  fra  Kroppens  Sider  og  antaget 
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en  forskjellig  Retning,  idet  de,  istedetfor  som  før  at  være  med 

Spidserne  rettede  opad  tværs  over  Kroppen,  ere  bøiede  nedad  og 

bagud.  De  stærkt  forlængede  Fødder  af  Iste  Par,  der  hos  det 

udviklede  Dyr  holdes  lige  fremstrakte,  have  dog  endnu  ikke  anta- 

get  sin  normale  Retning,  men  ere  bøiede  over  hinanden  og  lige 

bagud  mellem  de  øvrige  Fødder,  forstørstedelen  ganske  dækkede 

af  disse  til  Siderne.  Den  senere  Klækkehulen  (matrix)  dannende 

Hudduplicatur  er  allerede  meget  tydelig  ligeoverfor  Fødderne  paa 

den  dorsale  Side.  Som  hos  de  tidligere  Stadier  er  den  sorte  Øien- 

plet  (b)  tydelig  paa  sin  oprindelige  Plads,  bag  Anlægget  til  det 

sammensatte  Øie.  I  det  Indre  have  nu  ogsaa  de  forskjellige  Or- 

ganer mere  tydeligt  begyndt  at  differentiere  sig  og  Ventrikelen 

allerede  traadt  i  Virksomhed,  hvilket  fremgik  af  dens  allerede 

svagt  gulfarvede  Contenta.  En  betydelig  Rest  af  Blommemassen 

findes  dog  endnu  i  Legemet,  især  i  det  forreste  dorsale  stærkt 

opsvulmede  Parti  ovenfor  og  foran  Aarernes  Insertion. 

I  det  næste  Stadium,  som  svarer  til  det  Udviklingstrin,  da 

først  de  af  Sommeræggene  udklækkede  Unger  faa  sin  Frihed  eller 

forlade  Matrix,  var  ethvert  Spor  af  Larvelivet  forsvundet,  naar 

undtages  den  endnu  lige  tydelige  Øienplet,  der  holder  sig  ufor- 
andret gjennem  dette  første  Kulds  hele  Levetid  (se  Fig.  7,  8)  og 

først  hos  det  derpaa  følgende  Kuld  sporløst  forsvinder,  for  ikke 

senere  gjennem  de  talrige  udover  Vaaren,  Sommeren  og  Høsten 

producerede  Generationer  at  vise  sig. 

Slutiiingsbemærkniuger. 

Hvad  der  nu  stempler  den  ovenbeskrevne  Udvikling  af  Lepto- 
dora  som  en  virkelig  Metarmorphbse,  er  ikke  saameget  den  vistnok 

særdeles  ulige  Kropsform,  men  væsentlig  Tilstedeværelsen  af  sær- 

egne provisoriske  Organer  (saakaldte  Larveorganer).  Som  saadanne 

maa  nemlig  betragtes  de  '2  bag  Aarerne  udspringende  mægtigt  ud- 
viklede stavformige  Lemmer,  hvoraf  der  hos  det  udviklede  Dyr 

ligesaalidt  som  hos  de  af  Sommeræggene  udklækkede  Unger  findes 

det  ringeste  Spor.  Disse  Organer,  der  ifølge  sin  Plads  tydeligt 

nok  vise  sig  at  være  homologe  med  de  hos  mange  andre  Crustaceer 
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forekommende,  men  hos  Cladocererne  hidtil  ubekjendte  Mandibu- 

larpalper,  have  her  vistnok  væsentlig  den  specielle  Function  som 

Balancerstænger  at  holde  Legemet  i  Ligevægt  under  Svømningen. 

De  mægtigt  udviklede  Aarer  have  nemlig  i  Begyndelsen  en  saa 

aldeles  uforholdsmæssig  Overvægt  over  det  øvrige  Legeme,  at 

Bevægelsens  Retning  vanskelig  uden  saadanne  Hjælpeorganer  vilde 

kunne  controlleres  eller  styres.  Først  naar  Bagkroppen  har  op- 

naaet  en  passende  Længde  til  selv  at  kunne  tjene  som  Styrered- 
skab,  tabe  hine  Organer  sin  Betydning;  de  svinde  derfor  ind  og 

holde  sig  endnu  kun  en  kort  Tid  som  ubetydelige  Rudimenter,  for 

senere  sporløst  at  forsvinde. 

Betragte  vi  endnu  engang  i  sin  Helhed  de  tidligste  Larve- 
stadier, ville  vi  lægge  Mærke  til,  at  af  ydre  Organer  alene  findes 

udviklet  og  i  Virksomhed  en  stor  klapformig  Overlæbe  og  3  parrede 

laterale  Lemmer,  nemlig  Antennerne,  Aarerne  og  Mandibularpal- 

perne,  alle  sammentrængte  nær  den  forreste  Ende  af  en  ægformig 

eller  elliptisk  Krop  og  divergerende  i  forskjellige  Retninger.  Tage 

vi  til  Sammenligning  hermed  Larvestadier  af  andre  Crustaceer, 

finde  vi  kun  et  lignende  Forhold  hos  de  tidligste  Udviklingstrin  af 

Copepoder  og  Cirripedier,  det  saakaldte  Naupliusstadium.  Her  er 

ligeledes  kun  udviklet  en  stor  klapformig  Overlæbe  og  3  Par  Lemmer 

(de  2  Par  Antenner  og  Mandibularpalperne),  der  ere  fuldkommen 

homologe  med  de  3  Par  Lemmer  hos  Leptodoralarverne. 

Vi  have  altsaa  her  ikke  blot  en  Metamorphose.  men  en  Me- 

tamorphose,  der  begynder  med  et  lignende  ufuldkomment  Stadium 

som  hos  Copepoderne,  det  laveste  bekjendte  og  derfor  ogsaa  som 

Urform  for  Crustaeeerne  betegnede  Udviklingstrin,  Nauplius. 

For  at  gjøre  Ligheden  med  en  Nauplius  endnu  mere  slaaende 

have  vi  hos  de  yngste  Leptodoralarver  endnu  intet  Spor  af  det 

for  Cladocererne  eiendommelige  stærkt  udviklede  sammensatte  Øie. 

I  dets  Sted  findes  kun  som  hos  Nauplius  et  lidet  udviklet  mediant 

enkelt  Øie  (Entomostraceøie,  Claus),  der  aabenbart  svarer  til  den 

hos  mange  Cladocerer  under  forskjellige  Former  bagenfor  det  sam- 

mensatte Øie  optrædende  sorte  Pigmentplet  (macula  nigra),  om 

hvis  Betydning  man  længe  har  været  i  Tvivl.    Den  viser  sig  her 
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klarlig  nok  at  være  et  virkeligt,  omend  høist  ufuldstændigt  Syns- 

organ,  bestemt  til  at  erstatte  det  endnu  ikke  dannede  sammensatte 

Øie.  Denne  Pigmentplet,  som  man  tidligere  ikke  kjendte  hos  Lep- 

todora,  og  som  man  virkelig  ogsaa  forgjæves  vil  søge  hos  de  udover 

Vaaren.  Sommeren  og  Høsten  levende  Individer,  maa  saaledes  i 

Grunden  ligeledes  betragtes  som  et  provisoriskt  Organ,  et  Larve- 
organ.  Men  der  er  det  mærkelige  herved,  at  denne  Øienplet  ikke 

saaledes  som  Mandibularpalperne  ved  den  videre  Udvikling  for- 
svinder,  men  persisterer  uforandret  ved  Siden  af  det  sammensatte 

Øie  hos  dette  første  Kuld,  medens  det  hos  alle  de  følgende  talrige 

Generationer  fuldstændig  mangler  saavel  Ungerne  som  de  Voxne. 

Vi  have  altsaa  her  ved  Siden  af  en  virkelig  Metamorphose 

ogsaa  en  eiendommelig  Art  af  Generationsvexel:  Den  første,  af 

Vinteræggene  udklækkede  Generation  skiller  sig  fra  alle  de  øvrige 

saavel  i  sin  Ungdom  som  i  fuldvoxen  Tilstand  ved  Tilstedevæ- 

relsen af  et  enkelt  eiendommeligt  Organ,  det  saakaldte  Entomo- 

straceøie.  Som  bekjendt  har  man  ogsaa  tidligere  for  Cladocererne 

ialmindelighed  antaget  et  Slags  Generationsvexel,  idet  man  har 

betragtet  de  talrige  paa  kjønsløs  Vis  sig  forplantende  Generationer 

som  Ammer,  i  Modsætning  til  den  Generation,  som  tilslut  dog 

altid  forplanter  sig  paa  kjønslig  Vis  efter  en  stedfunden  Parring. 

I  saa  Fald  maa  vi  antage  hos  Leptodora,  foruden  en  dobbelt  Ud- 

vikling. ogsaa  en  dobbelt  Generationsvexel,  idet  den  første  Amme- 

gpttoerjktion  væsentlig  skiller  sig  fra  de  øvrige  baade  ved  en  totalt 

forskjellig  Udviklingsmaade  og  ved  TilstedevaTdsen  af  et  Organ, 

der  mangler  alle  de  øvrige  Generationer. 

Repetitio  brevis. 

A.'  Kvolutio  postcnibryonalis  Leptodoræ  hvalinæ  Lilljeb.  in  duos 
modos  falde  diversos  perfiritur. 

a.  Kvolutio  ex  ovis  a  stivis,  ut  jam  a  Pi  K.  Muller,  scrutatore 

habillissimo.  demonstratum  est,  sicut  in  ceteris  Uadoceris 

sine  ullo  metamorpliosi  peragitur.  Pulli  scilicet  nuper  exclusi 
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et  corporis  forma  adultis  parum  dissimiles  et  organis  iisdem 
ac  illi  instructi  sunt. 

b.  Evolutio  ex  ovis  hibernis  vero  in  modum  totum  diversum  fit 

et  metamorphosi  singulari  insignis  est.  Pulli  enim  ex  ovis 

in  statu  valde  imperfecto  exclusi  organis  provisoriis  singu- 
laribus  in  adultis  oinnino  deficientibus  instructi  sunt. 

In  stadio  primo  observato  (Fig.  9)  corpus  obovatum  est 

vel  potius  breviter  subfusiforme .  sine  ullo  vestigio  segmenta- 

tionis;  extremitate  anteriore  rotundato-truncata  et  parum  pro- 

minente, posteriore  magis  exserta  et  apice  breviter  bifida.  Appen- 
dicum  externarum  modo  3  paria  lateralia  aparent  extremitati 

anteriori  propiora:  in  fronte  inferne  antennæ  breves  clavatæ 

(a);  brevi  spatio  pone  illas  lateraliter  expansæ  copæ  (c)  mag- 
nitudine  portentosa  corpore  toto  multo  (fere  duplo)  longiores, 

birameæ,  ramis  distincte  articulatis  et  longe  setiferis,  setis  sub- 

tiliter  plumosis ;  pone  illas  membra  duo  singularia,  magna,  bacu- 

liformia  {mp),  inferne  et  postice  vergentia,  setis  apicalibus  3—4 

longissimis  et  ciliatis  terminata,  palpis  mandibularibus  in  aliis 

Crustaceis  (in  Cladoceris  vero  omnino  deficientibus)  sine  dubio 

homologa.  Inter  copas  inferne  præterea  adest  labrum  magnum 

valvuliforme  inferne  prominens  (vide  Fig.  1,  2,  l).  In  lateribus 

corporis  pone  palpos  mandibulares  utrinqve  eminentiæ  6  humiles 

transversæ  (jp)  ut  vestigia  prima  pedum  videntur.  Corpus  fere 

totum  cellulis  pellucidis  vitelli  nutritorii  repletum  modo  in  facie 

ventrali  vestigia  indistincta  organorum  internorum  (systematis 

nervosi,  tractus  intestinalis  etc.)  ostendit.  Organum  unum  (b) 

tamen  distinctissimum  in  parte  anteriore  gangliis  cephalicis 

adjectum  perspicitur  in  formam  maculæ  parvæ  nigerrimæ  medi- 

anæ,  qvæ  sine  ullo  dubio  oculus  simplex  habenda  est.  Oculi 

compositi  in  adultis  permagni  adhuc  ne  vestigium  minimum 
videtur. 

Stadium  seqvens  (Fig.  1,  2)  ab  illo  parum  diversum  nisi 

corpore  magis  elongato,  extremitate  anteriore  medio  inferne 

leviter  pustulata  (x),  processibus  caudalibus  binis  (?/)  majoribus. 

In  lateribus  corporis  pone  eminentias  pedales  vestigium  primum 



u 

ovarii  (o)  perspicitur  in  formam  vesicæ  rotundæ  nucleis  pluribus 

impletæ  (jam  a  clariss.  P.  E.  Muller  in  embryonis  ex  ovis  æstivis 

exclusis  demonstratum). 

Stadium  3tium  (Fig.  5,  6)  jam  habitum  Leptodoræ  peculi- 

arem  distinctius  refert.  Corpus  nunc  multo  magis  elongatum 

est,  nondum  tamen  flexuram  singularem  qvasi  geniculatam  adul- 

torum  ostendens,  extremitate  postica  longe  porrecta,  omnino 

cylindrica  et  jam  segmenta  3  distincta  præbente,  antica  faciei  ven- 

trali  propius  in  partem  obtuse  conicam  (x)  vestigium  distinctum 

oculi  compositi  (0)  adhuc  duplicis  continentem  producta.  Pal- 

porum  mandibularium  rudimenta  modo  parva  (mp)  conico-acu- 

minata  setis  carentia  utrinqve  pone  insertionem  coparum  viden- 

tur.  Pedes  (j))  a  corporis  lateribus  soluti  inferne  vergunt;  par 

anterius  elongatum  tamen  nondum  ut  in  adultis  antice  porrec- 

tum  sed  postice  reflexum  et  maxima  ex  parte  inter  cetera 
inclusum. 

In  stadio  seqvente  omnia  vestigia  metamorphoseos  exoleta. 

(.'orpus  nunc  flexuram  adultibus  peculiarem  præbet  et  part  cm 
anticam  obtuse  conicam  multo  magis  porrectam  habet.  E  palpis 

mandibularibus  ne  rudimentum  qvidem  minimum  relictum  est. 

Pedes  anteriores  antice  vergunt  et  ut  ceteri  setis  brevibus 

aculeiformibus  ornati  sunt.  Organum  tamen  unum  in  Leptodora 

nondum  antea  observatum  persistit:  oculus  scilicet  simplex,  qvi 

pone  oculum  compositum  jam  bene  evolutum  æqve  distinctus 

ae  in  stadiis  junioribus  perspicitur. 

B«  (ieneratio  prima  Leptodoræ  (proles  ex  ovis  hibernis  exclusa)  a 

generationibus  omnibus  ceteris  diffeii  non  solum  evolutione 

diversa,  sed  etiam  persistentia  organi  siaguli:  ocnli  simplicis 

(maculæ  nigrs  dictu),  qvi  pone  oculum  compositum  semper 

distinctissime  apparet  in  omnibus  individuia  hujus  genetationis 

et  junioribus  et  adultis  (vide  Fig.  7,  8,  h).  ln  omnibus  vero 

ceteris  generationibus,  neqve  in  pullis  neqve  in  adultis  vesti- 

gium ollum  hujus  organi  demonstrari  potest 

Qvare  Lcptodora  hvalina  et  evolutione  dimorpba  et  alterna- 
tione  sat  distincta  generationum  se  gaudet. 
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Explicatio  tabulæ. 

Evolutio  postembryonalis  Leptodoræ  hyalinæ  ex  ovis  hibernis. 

Litteræ  seqventes  in  figuris  omnibus  partes  correspondcntes  signifieant: 

a  antennæ. 

c  copæ. 

I  labrum. 

m  mandibulæ. 

mp  palpi  mandibulares. 

p  pedes. 
x  pars  antica  prominens  capitis. 

y  ungves  caudales. 

h  oculus  simplex  (macula  nigra). 

0  oculus  compositus. 
o  ovaria. 

Fig.  1.  Pullus  inferne  visus,  copis  expansis,  60ies  circiter  auctus. 

„    2.  Idem  a  latere  sinistro  exhibitus,  copa  altera  omissa. 

„    3.  Mandibula  cum  palpo  separata. 

„    4.  Extremitas  palpi  mandibularis  cum  basibus  setarum  termi- 
nalium,  fortius  aucta. 

„    5.  Pullus  ætate  magis  provectus  inferne  visus. 

„    6.  Idem  a  latere  dextro  exhibitus. 

„  7.  Pars  anterior  corporis  speciminis  fere  adulti,  copis,  labro 

et  mandibulis  omissis,  a  facie  ventrali  exhibita,  systema 
nervosum  ostendens. 

„  8.  Extremitas  capitis  ejusdem  speciminis  a  latere  dextro  exhi- 

bita, antennas  et  organa  interna  ostendens. 

„    9.  Pullus  nuper  exclusus  a  facie  dorsali  exhibitus. 



Ueber  partielle  Differential-Gleichungen.  I.  0. 

Von 

Sophus  Lie. 

(Vorgelegt  21  Mårz  1873). 

In  dem  letzten  Jahre  veroffentlichten  Herr  Mayer  und  ich 

(Gottinger  Nachr.;  Math.  Annalen;  Academie  zu  Christiania)  einige 

Arbeiten,  welche  die  Theorie  partieller  Differential-Gleichungen 

1.  0.  nach  verschiedenen  Seiten  wesentlich  gefordert  haben.  Es 

ist  mir  gelungen.  wie  ich  neuerdings  (Novbr.,  Decbr.  1872.  Januar 

1B73)  der  Academie  zu  Christiania  mitgetheilt  habe.  weiter  in 

dieselbe  Richtung  zu  gehen:  ich  werde  versuchen  in  einer  Reihe 

Abhandlungen,  unter  denen  die  nachstehende  die  erste  ist.  diese 

neue  und  nach  meiner  Auffassung  wichtige  Theorien  kurz  ausein- 

anderzusetzen.  Ich  fange  damit  an.  den  wichtigsten  Inhalt  jener 

friiheren  Arbeiten,  auf  welche  ich  mich  haufig  beziehen  werde.  kur/ 

freilich  auch  sehr  unvollståndig  zu  resumiren. 

Herr  Mayer  betrachtet  n  —  m  +  1  totale  lineare  Differential- 

Gleichungen  zwischen  \  x2  .  .  .  .  xn 

h  =  m  -  i 
dxk  =    2      a  dxh 

h  =  l  k k  =  m,  m  4-  1  .  .  .  n 

die  unbeschrånckt  integrabel  Bind,  und  zeigt  dass  die  Integration 

immer  ausgefiihrt  werden  kann,  wenn  ein  gewisses  reducirtes  Sy- 

stem bestehend  aus  n  —  m -f- 1  gewohnlichen  Differential-Gleichun- 

gen erledigt  ist.  Er  zeigt  ferner,  und  das  ist  sein  Haupt-Theorem, 
dass  wenn  em  Integral  des  reducirten  Systems  gefunden  ist,  so 

kann  immer  em  und  im  Allgemeinen  mehrere  Integrale  des  totalen 

Systems  bestimmt  werden. 1    Dieses  Theorem  erlaubt  ihm  insbe- 
1   Dicscs  fundamentale  und,  wie  mir  sehcint.    tfefliøgettdftl  Theorem  mmne  i<di  das 

Mayer  srhe  Tlnonm. 
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sondere  die  neue  Jacobische  Methode,  wie  auch  die  Clebschesche 

Behandlung  des  Pfaffschen  Problems  wesentlich  zu  vereinfachen. 

Im  Folgenden  wird  man  neue  Anwendungen  des  Mayerschen  The- 
orems  finclen. 

Ich  zeigte,  dass  die  Integration  eines  Jacobischen  Systems 

Pl  -  fi  (xi  •  •  •  Xm.  •  -XnPm  +  1  .  .  .  pn)  =  0  ,  p2  —  f2  =0  pm_fm==0 
im  Allgemeinen  ausgefiihrt  werden  kann,  wenn  eine  beliebige  jinter 

den  obenstehenden  Gleichungen,  z.  B. 

Pi  —  fi  =  o 
integrirt  ist.  In  einer  spateren  Note  richtete  ich  die  Aufmerksam- 

keit  darauf,  dass  wenn  eine  Funktion 

9  (Xx  .  .  .  Xm   .  .  .  Xn  pm  +  1  .  .  .  pn) 

gefunden  ist,  welche 

(Pi  —  fi  ,  9)  =  o 
geniigt,  so  findet  man  im  Allgemeinen  vermoge  bekannter  Opera  - 
tionen  mehrere  solche  Funktionen,  und  dies  vereinfacht  bekanntlicb 

die  Integration  von  pj  —  fj  =  o  und  also  auch  diejenige  des  Jaco- 
bischen  Systems. 

Anwendet  man  also  meine  Methode  bei  der  Integration  einer 

oder  mehrerer  Gleichungen,  so  kommt  man  haufig  in  der  Lage: 

Eine  Gleichung  px  —  ft  =  o  soll  integrirt  werden,  und  man  kennt 

schon  mehrere  Funktionen  <p4 . . .  <pr,  die  (9,  pt  —  fj  =  0  genugen. 

Anwendet  man  die  Mayersche  Methode,  kommt.  man  in  ent- 

sprechender  Weise  haufig  in  der  Lage  :  Ein  Jacobisches  System 

Px  —  k  =  0  ,  p2  -  f2  =  0  . . . . ,  pm  —  fm  =  0 
soll  integrirt  werden,  und  man  kennt  schon  eine  Keihe  Funktionen 

.  .  .  9rj  welche  allen  Relationen  (9k  ,  pi — i)  =  0  genugen. 
Es  steilt  sich  also  hier  mit  Nothwendigheit  dieFrage:  Soll  ein 

J acob  isches  S yst  em 

Px  —  fx  =  0  ,  p2  —  £>  =  0  .  .  .    pm  —  f,„  =  0 
integrirt  werden,    und  kennt  man  schon  eine  Beihe  Funktionen 

9j  .  .  .  9r,  welche  allen  Relationen 

(<Pb  ,Pi  —  fi)  =  0 
genugen,  wie  vereinfacht  man  dann  die  zuruckstehenden  Integratio- 

nen  so  viel  tvie  moglich;  die  nachstehende  Abhandlung  beantwortet  u. 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1873.  2 
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A.  diese  Frage.  lm  Uehrigen  wivd  man  hemerken,  dass  meine 

Theorien  die  alten  Integrations-Methoden  verallgemeinem  nnd  vei'-, 

einigen. 1 

§  I- 

Reciproke  Gruppen. 

1.    Ich  sage,  dass  r  Funktionen  von  xlx2  .  .  .  x„  p,  .  .  pn: 

ut  u2  .  .  .  .  ur 

eine  G ruppe  bilden,  wenn  der  bekannte  Differential-Ausdruck  (UjUk) 

sich  immer  als  Funktion  der  Grossen  ut  .  .  .  ur  ausdriicken  litsst 

(U;  uu)  =  fik  (ut  .  .  .  ur). 
Dabei  wird  vorausgesetzt,  dass  keine  Relation 

7T  (Ut  IL,  .  .  .  ur )  =  o 

stattfindet.    Eine  jede  Funktion  von  ti,  .  .  .  ur  gehort,  sage  ich, 

der  Gruppe  (ux  .  .  .  ur). 2 
Satz.    Geiten  zivischcn  ut  .  .  .  ur  q  Éeldfionen 

JC,  (Ut   .  .  .  Ur )  =  O  ,  T.2  =  O  .  .  .  7Cq  ==  0 
nnd  ist  dabei  immer 

(Ui  Uk)  =  fik  (uL  .  .  .  .  ur) 

so  gieht  es  immer  eine  (x—ofi-gliedrigc  Gruppe,  an  wétckér  alle 

a  geJwren. 

Denn  nach  miseren  Voraussetzungen  ist  es  immer  moglich 

unter  den  r  Grossen  ut  .  .  .  ur  r — q  zu  tinden,  z.  B.;  Uj  u2 . . .  ur_q, 
vermoge  deren  die  ubrigen  sich  ausdriicken  lassen.    Setzt  man  die 

so  gefundenen  Werthe  von  ur  —  q  +  i  .  .  .  .  ur  in 

(U;  uk )  =  fik  (u,  .  .  .  ur ) 
cii),  so  kommt 

1  Ich  habc  schon  friiher  gezeigt,  dass  wenn 

P  i  —  f  i  =  Q  •    •   •  •   pm  —  fm  =  O 
ein  Jacohischcs  System  ist,  nnd  alle  Funktionen  9  gcfunden  sind,  welchc 

(9  i  Pk  —  h)  =  o     k  =  1  ,  2  .  .  .  ni 
gWftgM,   so   kann   die  Integration   des  Jaeohischcn  Systems  jji-lcistet  werden. 
Dies  ist  eine  Vcrall^emeinerun^  der  Cauckyscltpn  Methode. 

;  Der  Bt-griff  Gruppe  gehOrt  dom  Wesen  der  Sacho  nach  Jac.ohi  an;   est  ist  schr 
nfltzlich,  fftr  diescn  fundamcntalen  Begriff  einen  Nåmen  zn  hahen. 
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(Uj  Uh)  =  9ik(Ui    •    •    •  Ur-q) 
und  also  bilden  ut  u2  .  .  .  ur_q  eine  Gruppe,  an  welcher  auch 

Ur-q+i  ...  ur  gehoren. 

Funktionen  U,  die  einer  Gruppe  (ut  .  .  .  ur)  gehoren,  nenne 

ich  ausgezeichnete  Funktionen,  wenn 

(Ul  U)  =  o  ,  (il>  U)  =  o  .  .  .  .  (ur  U)  =  o. 

Satz.  Gehoren  vt  v8  .  .  .  vr  eter  Gruppe  (Uj  .  .  .  ur) 

^  ==  Vj  (u,  .  .  .  ur)     i  =  1  ,2  .  .  r 

und  sind  Vx  V2  .  .  .  Vr  von  einander  unabhdngigé  FunJctionrn,  so 

hil  den  auch  vx  .  .  vr  eine  Gruppe,  die  ich  eds  mit  der  ursprilng- 
tichen  aeqvivalent  betrachten  werde. 

Denn  nach  unseren  Voraussetzungen  sind  vt  .  .  .  vr,  auch  als 

Funktionen  von  xl  .  .  .  pn  aufgefasst,  von  einandern  unabhångig. 
Ferner  ist 

m  =  r  n  =  r  |!  m  =  1  .  2  .  .  .  r 

(A)  (viVk)  =    2      »  §  fk(u,uk) m=l  n=l  dUm    dUn  n=l  .2. ..r 

woraus  fliesst,  dass  (v;  vk)  eine  Fimktion  der  Grossen  u  und  also 

zugleich  eine  Funktion  der  Grossen  v  ist. 

Es  ist  klar,  dass  eine  Gruppe  gewisse  Eigenschaften,  und  zwar 

eben  sehr  wichtige  Eigenschaften  mit  jeder  aeqvivalenten  gemein 

hat.  Ist  z.  B.  (ut  .  .  .  ur)  ein  Involutions-System,  das  heisst  gilt 
immer : 

(U;  uk)  =  o 
so  versclrwindet  nach  (A)  auch  (VjVk),  und  also  ist  (vx  .  .  .  vr)  ein 

Involutions-System.  Es  ist  auch  nicht  schwer  einzusehen,  dass 

wenn  eine  Gruppe  (Uj  .  .  .  ur)  m  ausgezeichnete  Funktionen 

Ui  uf  .  .  .  um 
enthalt,  so  besitzt  ebenso  jede  aeqvivalente  Gruppe  (vx  .  .  vr)  m 

ausgezeichnete  Funktionen,  die  man  Andet,  indem  man  alle  U  ver- 

moge  der  Grossen  v  ausdruckt.  --  Wir  betrachten  im  Folgenden 

nur  solche  Eigenschaften  einer  Gruppe,  die  zugleich  jeder  aeqvi- 
valenten zukommen. 

Wir  beschråncken  uns  ferner  auf  Eigenschaften  einer  Gruppe, 
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die  bei  Beriihrungs-Transformationen 1  invariant  bleiben.  Es  ist 
klar,  dass  die  Zahl  der  ausgezeichneten  Funktionen  eine  solche 

Eigenschaft  ist.  Bildet  insbesondere  (ux  il2  . . .  ur)  ein  Involutions- 
System,  so  ist  dasselbe  der  Fall  mit  jeder  Gruppe,  die  aus  der 

vorgelegten  durch  eine  Beruhrungs-Transformation  hervorgeht. 
Dieses  letzte  ist  ja  damit  aeqvivalent,  dass  die  Beziehung 

(iii  uk)  =  o 
eine  bei  Beriihrungs-Transformationen  invariante  ist. 

Wir  crledigen  in  dieser  Abhandlung  die  aussersi  wichUge  Auf- 

gabe:  alle  Eigenschaften  einer  Gruppe  zu  finden,  die  bei  Beruhr- 

ungs- Trans formationen  invariant  bleiben,  und  welche  dabei  jeder 
aeqvivalent  en  Gruppe  øukommen.  Es  ist  klar,  dass  die  Anzalil  der 

Glieder  und  die  Anzalil  der  ausgezeichneten  Funktionen  solche  Ei- 

genschaften sind;  es  ist  ausserst  merkwurdig,  dass  diese  beiden  Zahlen 

die  einzigen  Eigenschaften  der  besprochenen  Art  sind. 

2.  Der  algebraische  Ausgangspunkt  fur  meine  Untersuchungen 

war  der  folgende  fundamentale  Satz.2 
Ist  u2  .  .  .  ur  eine  Gruppe  und  V  rine  unb ekanate 

Funktion  von  (xlx2  .  .  xn  pj  .  .  pn),  so  bildm  die  linear  en 

Gl  eie h  u ng  en 

1  Sind  die  Variabeln  z,  x,  .  .  xn  und  die  partiellen  Derivirten  von  z  hinsichtlich 
x,  .  .  xn,  die  ich  p,  .  .  .  pn  nenne,  in  solcher  Weise  mit  einein  entsprechenden 

Systeme  z'x',  .  .  x'n  p',  .  .  .  p'n  verbanden,  dass  eine  jcdc  Grosse  der  beiden 
Rcihcn 

z  x,  .  .  .  xn  Pi  .  .  .  pn 

z'x',    .  .   .   x'n  p',  .  .   .  p'n 
eine  Funktion  der  Grossen  der  zweiten  Reihe  ist.  so  habe  ich  vorgeschlagen  die 

hierdurch  derinirte  Transformation  eine  Bcruhrungs -Transformation  zu  nonnen, 
ln  dieser  Abhandlung  stelle  ich  ehnedies  die  Forderung,  dass  jede  GrOssc  der 
beiden  Reihen 

X,  .  .  .  Xn  p,  .  .  .  pn 

x',  .  .   .  x'„  p\  •  .  .  p'n 
sich  durch  Grossen  der  zweiten  Reihe  ausdriicken  liisst 

1  Bei  einer  ånderen  Ge.logenheit  werde  ich  auf  die  Mannigfultigkcits-Bctrachtungcn 
eingehen,  dit  mich  zn  dieser  Theorie  gefuhrt  haben    Vorliulfig  sei  nur  bemerkt, 

dass  ich  damit  anfing,  «lic  nioglichen  Gruppii -ungen  der  charaktei  istisehen  Strcifen 
zweier  oder  mehrerer  (ileiehnngen   F  (x,  ...  pn  )  ~  Conil    N  untersuehen. 
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(u,  V)  =  o  ,  (il,  V)  =  o  .  .  .  (ur  V)  =  o 

ein  vollstandiges  System  im  Clebscheschen  Sinne.1 

Es  ist  zunåchst  klar,  dass  unsere  lineare  Gleichungen  von  ein- 

andern  unabhangig  sind,  denn  sonst  verschwånden,  wie  man  sich 

leicht  liberzeugt,  eine  Reihe  Funktional-Determinanten,  und  in  Folge 

dessen  existirten  eine  oder mehrere Relationen  zwischen  Hg . . .  u,, 

aufgefasst  als  Funktionen  von  Xj  x2 . . .  xn  pA . . .  pn;  dies  steht  aber 

in  Wiederspruch  mit  unseren  Voraussetzungen. 

Schreiben  wir  nun  Aj  (V)  stått  (u;  V),  so  findet  man  durch  Aus- 
fiihrung 

^  Ak-Ak  Ai  =  ((Ui  uk)V).3 
Es  ist  aber  (cfr.  n.  1) 

(Ui  uk)  =  fik(u1u2  .  .  .  ur) 
und  al  so 

( fe  uk)  V)  =  fe  V)  ̂   +  (u!V,g+  (ur  V)  g 
oder 

A,  Ak  -  Ak  A  «ig  A,  (V)  +  g  A,  (V)  +  .  .  .  g  A,  (V) 

1  Stehen  r  lineare  Gleichungen 
A,  (V)  =  o  ,  A2  (V)  =  o  .  .  .  Ar  ( V)  =  o 

die  von  einander  unabhångig  sind,  in  solcher  gegenseitigen  Beziehung,  dass  im- 
mer  der  bekannte  Ausdruck  Ai  Ak  —  Ak  Ai  sich  als  lineare  Funktion  der  A 
ausdnicken  låsst,  so  haben  unsere  Gleichungen ,  wie  Clebsch  bewiesen  hat 

(Crelles  Journal  Bd.  65),  2n  —  r  gemeinsame  Losungen.  Ein  solches  System 
nenne  ich  mit  Clebsch  ein  vollstandiges  System.  Auf  die  Betrachtung  solcher 

Systeme  grfindet  er  die  Integration  linearer  partieller  Differential-Gleichungen, 
die  eine  gewisse  Zahl  gemeinsame  Losungen  besitzen.  Die  entsprechende  Theorie 
fur  beliebige  (nicht  eben  lineare)  Gleichungen  l.  O.  ist  zuerst  von  Herm  Mayer 
gegeben,  wobei  doch  zu  bemerken  ist,  dass  Mayer  (wie  auch  Clebsch)  seinen 
Ausgangspunkt  in  einer  Ide  nimmt,  die  von  Bour  herrtihrt  Bour  hatte  sich 
bei  der  Ausfiihrung  dieses  Gedankens  geirrt  (Mayer,  Math.  Annalen  Bd.  IV). 

2  Dass  die  beiden  Gleichungen 
(u,  V)  =  o,(u2  V)  =  o 

die  folgende 

((u,u2)V)  =  o 
nach  sich  zieht,  ist  bekanntlich  ein  Beweis  des  Poisson-Jacobischen  Theorems. 
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das  heisst:  Aj  Ak  — Ak  A,  driickt  sich  als  lineare  Funktion  von  den 

A  aus,  womit  mein  Satz  bewiesen  ist. 1 
Das  vollståndige  System 

(Ul  V)  =  o,(u2V)  =  o  ....  (urV)  =  o 

hat  also  2n — r  Losungen 

^1^2    ....   V  >„  _  r  , 

zwischen  denen  keine  Funktional-Relation  stattfindet,  und  zugleich 

wissen  wir,  dass  jede  andere  gemeinsame  Losung  sich  als  Funktion 

von  Vj  v2  .  .  .  v2n_r  darstellen  lasst.  Nun  sagt  das  Poisson-Jaco- 

bische  Theorem,  dass  wenn  v;  und  vk  Losungen  unseres  vollstandi- 
gen  Systems  sind,  so  ist  auch  (vj  vk )  eine  solche,  und  also  gilt 

immer  eine  Gleichung  der  Fonn 

(ViVk)  =  <pik(v1  V2   .   .   .  V2n_r) 
das  heisst  Vj  v2  .  .  .  v2„_r  bilden  eine  neue  Gruppe. 

Nach  unserem  friiher  bewiesenen  Satze  ist  also  auch 

(Vl  U)  =  o ,  (v8  U)  =  o  (v2n_rU)  =  o 

ein  vollståndiges  System  mit  2n  —  (2n  —  r)  =  r  Losungen.  Nun 

gentigen  bekanntlich  ux  u2  . . .  ur  unseren  Gleichungen,  deren  sammt- 
liche  Losungen  in  Folge  dessen  der  Gruppe  (ux  . . .  ur)  gehoren. 

Eine  j ed e  Gruppe  (iij  Ug  .  .  .  ur)  bcstimmt  eine  zweite 

Gruppe  (vx  v2  ...  V2„_r),  die  in  ein  em  v  oil  si  åndig  M  Keci~ 
pr  ocitcit  s  -  Verhåltnisse  su  der  er  sten  stekt.  Jede 

Gruppe  besteht  aus  den  FunJctionen,  die  mit  allen 

Funktionen  der  zweiten  Gruppe  in  Involut  i  on  Hegen. 

Zwei  solche  Gruppen  sollen  r e ciprohe*  Gruppen  heis- 

1  Es  ist  einleuchtend,  dass  wenn  (u,  u2  .  .  .  ur)  und  (u1,  u'2  .  .  .  u'r )  zwci 
aeqvivalente  Gruppen  sind,  so  sind  auch  die  beiden  geschlossenen  Systeroe 

(u  |  V)  =  o  ,  (u.  V)  =  o  .  .  .  (ur  V)  =  o 
und 

(u',  V)  =  o,(u'2  V)  =  o  (u'rV)  =  o 
in  dem  Sinne  aeqvivalent ,  dass  die  Losungen  des  einen  Systems  dem  ånderen 

gentigen. 

2  Gchen  zwci  rcciproke  Gruppen  (u,  ...  ur )  und  (v,  v2  .  .  .  V2n  —  r)  durch  eine 

BerOhrungs-Transformation  bcz.  in  (u',  u'2  .  .  .  u'r )  und  (v',  v\  .  .  .  v'2n-r) 
uber,  so  ist  es  klar,  dass  aueb  diese  neuen  Gruppen  in  Reeiproeitats-Beziehung 
stehen. 
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.sch.1  Ich  nenne  auch  hau  fig  die  eine  Gruppe  die  Polar- 

Gr uppe  der  øweiten. 2 
Beispiele.  Betrachtet  man  Funktionen  von  (xx  x3  pj  p2  p3), 

so  sind  z.  B.  (xx  pj  und  (x2  p2  x3  p3)  reciproke  Gruppen;  man  kann 

sich  leicht  uberzeugen,  dass  keine  unter  diesen  Gruppen  ausge- 
zeichnete  Funktionen  enthålt.  Dagegen  sind  (x1  pt  Xg)  und  (x2  x3  p3) 

zwei  reciproke  Gruppen,  die  eine  gemeinsame  ausgezeichnete  Funk- 

tion,  nehmlich  x2  besitzen. 

Ich  sage,  dass  zwei  Gruppen  m2  ....  mr )(%  n2  ...  nv ) 

in  Involution  kégen,  wenn  immer 

(m;  nk)  =  o. 
Es  liegen  also  zwei  reciproke  Gruppen  in  Involution.  Dagegen 

brauchen  nicht  Gruppen,  die  mit  einandern  in  Involution  liegen, 

reciproke  Gruppen  zu  sein. 

Gehoren  die  Funktionen  einer  p-gliedrigen  Gruppe  (ut  iig . .  up) 
einer  Gruppe  mit  mehreren  Gliedern 

14  Ug  ...  up  up+i  .  .  .  ur 
so  sage  ich,  dass  die  letzte  Gruppe  die  erste  enthålt,  oder  dass 

die  erste  eine  Untergruppe  der  letzten  ist. 

§  2. 
Ueber  die  ausgezeichneten  Funktionen  einer  Gruppe. 

3.  In  dieser  Nummer  untersuche  ich,  unter  welchen  Bedingun- 
gen  eine  oder  mehrere  Relationen  zwischen  den  Funktionen  zweier 

reciproken  Gruppen  stattfinden  konnen. 
Sats  1.   Existiren  m  Relationen  zwischen  den  Funktionen  zweier 

1  Es  grundet  sich  hierauf,  wie  beilaiifig  bemerkt  werden  soll.  eine  interessante 
Reciprocitats-Theorie  (welche  in  gewissem  Sinne  die  Poncelet-Gergonnesche  ura- 
fasst).  Einem  beliebigen  Satze  uber  Gruppen  entspricbt  also  ein  reciproker  Satz. 
Andererseits  ordnen  auch  die  zwischen  Gruppen  moglichen  Beziehungen  sich 
paarweise  als  reciproke  zusammen;  liegen  z.  B.  zwei  Gruppen  in  Involution,  so 

Andet  eine  gewisse  andere  Beziehung  zwischen  den  reciproken  Gruppen  stått.  — 
lm  Uebrigen  habe  ich  noch  diese  letzten  Betrachtungen  so  wenig  verfolgt,  dass 
ich  keine  Meinung  uber  ihre  Bedeutung  aussprechen  raochte. 

2  Vergl.  die  Note  am  Schluss  der  Abhandlung. 
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reciproken  Gruppen,  so  giebt  es  m  Funktionen,  welche  gleichzeitig 

beiden  Gruppen  gehdren. 

Beweis.  Ich  setze  voraus,  dass  (ut  .  .  .  ur)  und  (v,  . . .  voM  r) 

reciproke  Gruppen  sind,  zwischen  deren  Funktionen  m  Relationen 

77j  (Uj  .  .  .  ur  v,  .  .  .  v2n_  r)  =  o     i  —  1  :2  .  .  .  m 
stattfinden.    Erinnern  wir  nun,  dass 

(uiuk)  =  fik(u1  .  .  .  il,) ,  (Vi  Vk)  ==  9»  (iri  .  .  v2n_r) 

(Uj  vk)  =  o und  beriicksichtigen  ferner  den  ersten  Satz  in  §  1,  so  ergiebt  sich, 

dass  Uj  .  .  .  ur ,  Vj  .  .  .  V2b-f  einer  gewissen  (2n  —  m)-gliedrigen 
Gruppe 

w2  .  .  .  w2n  _  m 

gehoren,  welche  sowohl  die  Form 

Uj  u2  .  .  .  urV!  .  .  .  v,n_r_m 

wie  die  aeqvivalente 

Yl\2  .  .  .  Vu-r^i  •  •  •  ur_m 

erhalten  kann.  Hieraus  fliesst,  dass  die  Losungen  l\  .  .  .  Fm  des 

vollståndigen  Systems 

(Wl  F)  =  o  ,  (w2  F)  =  o  .  .  .  (w>n_mF)  =  o 
einerseits 

(ux  F)  =  o ,  (u2  F)  =  o  .  .  .  (ur  F)  =  o 

geniigen.  und  also  der  Gruppe  fø  .  ...¥&_.,)  gehoren;  antlererseits: 

(vi  F)  =  o  .  .  .  (v2n_rF)  =  o 
geniigen,  und  also  zugleich  der  Gruppe  (u,  u2  .  .  .  ur)  gehoren. 

womit  unsere  Behauptung  erwiesen  ist. 

Satz  2.  Gehort  eine  Funktion  F  (xl  x2  .  .  .  p„)  gleichzeitig 

zivrien  reciproken  Gruppen  an,  so  ist  sic  eine  ausgezeichnete  Fiuik- 
Hon  in  beiden  Gnippot. 

Als  zugehorig  der  Gruppe,  (v,  .  .  .  v2ll  r)  geniigt  F: 

(u,  F)  =  o  ,  (u2  F)  =  o  .  .  .  (ur  F)  =  o ;  (A) 
nun  ist  F  eine  Funktion  der  g rossen  u,  und  jede  Funktion  der 

Gruppe  (ut  .  .  .  ur),  welche  den  Relationen  (A)  geniigt,  ist  eine 

ausgezeichnete  Funktion  der  genannten  Gruppe.  In  entsprechender 

Weise  beweist  man,  dass  F  auch  eine  ausgezeichnete  Funktion  der 

Gruppe  (v,  .  .  .  \->„ .  r)  ist. 



25 

Satz  3.  Jede  ausgezeichnete  Funktion  eimer  Gruppe  géhort 

der  reciproken  Gruppe  an. 

Denn  ist  U  ausgezeiclmete  Funktion  der  Gruppe  (ux  .  .  .  ur), 

so  geiten 

(Ul  U)  =  o  ,  (u2  U)  —  o  .  .  .  (ur  U)  =  o 
es  ist  aber  eben  diese  Gleichungen,  die  stattfinden  mussen,  wenn 

U  der  reciproken  Gruppe  gehoren  soll,  und  also  ist  unser  Satz 
bewiesen. 

Satz  4.  Jede  åusgezeichnete  Funktion  einer  Gruppe  ist  aus- 

geøeichnete  Funktion  in  der  reciproken  Gruppe. 

Dieser  Satz  ist  ein  evidentes  Corollar  der  beiden  vorange- 
henden. 

Satz  5.  Enthålt  eine  Gruppe  (Uj  . .  ur)  m  åusgezeichnete  Funk- 

tion en  \Jt  .  .  .  Um,  so  geiten  m  Relationen  zivischen  den  Funktionen 

unser  er  Gruppe  und  denjenigen  der  reciproken  Gruppe  (y1  ..V2„_r). 

Denn  TJl  . .  Um  gehoren  beiden  Gruppen  an,  und  drikken  wir 

also  dieselben  einmal  als  Funktionen  der  u,  ein  andermal  als  Funk- 
tionen der  v  aus,  und  setzt  diese  Ausdriicke  einandern  paarweise 

gleich,  so  findet  man  die  besprochenen  Relationen: 

Fi  K  •  •  •  ur)  =  9i  (vx  v2  .  .  .  )  =  Ux  (Xj  .  .  .  p,a) 

f2(  . .;.  )  =  92  (...) 

F. (    .  .  .    )  =  9-  (    •   •  ) 

Die  Haupt-Ergebnisse  dieser  Nummer  fasse  ich  folgenderweise 
zusammen. 

Satz  6.  Zivei  reciproke  Gruppen  enthalten  diesellen  ausge- 

zeichneten  Funktionen;  zivischen  den  Funktionen  unser  er  Gruppen 

finden  soviele  (niemals  mehrere)  Relationen  stått,  wie  die  Zahl  der 

ausgezeichneten  Funktionen. 

4.  Bei  Untersuchungen  iiber  Gruppen  spielen  die  ausge- 
zeichneten Funktionen  eine  fundamentale  Rolle,  und  ich  werde 

daner  zeigen,  wie  man  dieselben  bestimmt,  wenn  die  Gruppe  gege- 
ben  ist. 

Sei       u2  .  .  .  ur)  eine  Gruppe  und  U  eine  Funktion  von 
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ut  a,  .  .  .  ur.  Soll  U  eine  ausgezeichuete  Funktion  sein,  so  ist 

dazn  nothwendig  nnd  hinreichend,  dass 

(ut  U)  =  o  ,  (ii2  U)  =  o  .  .  .  (ur  U)  =  o 
oder  entwickelt: 

-  -  -  -  +  (u,  u2)  M  +  (Ul  u3)  d^  +  . . .  (u,  u,)  f|  =  0 

(■.".> £  -  --  --  -  +(»,«%)£+... («i »,)^— 

Setzt  man  hier  iiberall  stått  (u;  uk)  die  entsprechende  Funktion 

fik  (i^  .  .  .  ur),  so  erhålt  man  r  lineare  partielle  Differential-Gleicli- 
ungen  mit  r  unabhångigen  Variabeln  zur  Besthnmung  von  U.  Soll 

also  die  Gruppe  m  ausgezeichriete  Funktionen  enthalten,  so  mussen 

unsere  r  Gleichungen  sich  ersetzen  lassen  durch  r  —  m  Gleichun- 
gen,  die  ein  vollståndiges  System  bilden.  Man  kann  bekanntlieh 

immer  entscheiden,  ob  eine  solche  Reduction  moglich  ist,  und  in 

diesem  Falle  dieselbe  ausfiihren. 1  Hinterher  verlangt  die  Inte- 

gration des  vollståndiges  Systems  (hochstens)2  die  Operationen3 
m,m  —  1  ,  m  —  2,... 3,2,1. 

1  Soll  eine  solche  Reduction  moglich  sein,  so  ist  es  offenbar  nothwendig  und  hin- 
reichend, dass  eine  gewisse  schiefe  Determinante  mit  r  Reihen  und  Colonnen 

verschwindet.  Dies  ist  insbesondere  immer  der  Fall,  wenn  r  eine  ungerade  Zahl 

ist,  und  also  kennen  wir  schon  eine  ausgedehnte  Categorie  Gruppen,  wclche 
jedenfalls  eine  ausgezeichnete  Funktion  enthalten.  Eine  erschopfende  Discussion 
dieser  Betrachtungim  folgt  in  einer  folgenden  Nummer. 

'  Die  Integration  eines  totalen  System,  welches  unbeschrftnckt  integrabel  ist,  und 
m  Gleichungen  enthjllt,  verlangt  nach  meinen  fruheren  Thcorien  immer  die 

Operationen  m,m  —  1  ,  .  .  .  3,2,1.  Die  Mayersche  Theorie  verlangt  im  All- 
gemcincn  wcniger  Operationen. 

1  Ich  sage  zuweilen  der  Kurzc  wegcn:  «eine  Operation  mu,  anstått:  „dic  Bestirn- 
mung eines  Integrals  in  ei  Dem  Systcmc  bestehend  aus  m  gewohnlich.cn  Diffcren- 

tial-Gleichungen.  Die  vollstRndigc  Integration  eines  solchon  Systems  verlangt 
in  dieser  Terminologis  die  /Operationen  m  ,  m  —  1  ,  m  —  2 ,  .  .  .  3,2,1. 
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Satz  7.  Es  kutnt  immcr  o/fsdurdeH  lecrden.  inv  cirlc  ausge- 

zeichnete Funktionen  eine  gegebene  Gruppe  enthålt.  Gicbt  es  m 

solche,  so  verlangt  ihre  Bestimmiuig  die  Opwathmen .  m  ,  m — 1? 

m  — 2,  .  .  .  .  3,2,1. 

Es  ist  klar,  dass  wenn  eine  Gruppe  m  ausgezeichnete  Funk- 
tionen enthålt,  unter  denen  schon  gefunden  sind,  so  verlangt  die 

Bestimmung  der  iibrigen  die  Operationen  m  —  ,  m  —  ̂   —  1  , 

m— fj.  —  2  3,2,1. 

§  3. 
Canonische  Form  einer  Gruppe. 

5.  In  dieser  Nummer  beweisen  wir  einige  einfache  Hiilf-Såtze, 
die  bei  den  spåteren  wichtigen  Entwickelungen  dieses  Paragraphes 
ntitzlich  sein  werden. 

Satz  1.  Enthålt  eine  r  -  gliedrige  Gruppe  mehr  als  r  —  2 

ausgezeichnete  Funktionen,  so  ist  sie  ein  Involutions- System,  und 

besitzt  also  r  ausgezeichnete  Funktionen. 

Sei  gegeben  eine  Gruppe  (ux  u2  .  .  .  ur)  mit  (r  —  1)  bekann- 

ten  ausgezeichneten  Funktionen  U;  U2  . . .  Ur  _  , ;  wir  werden  sehen, 

dass  unsere  Gruppe  nothwendigerweise  noch  eine  solche  Funktion 

enthalten  muss.  Denn  bringen  wir  (Uj  u2  .  .  .  ur)  auf  die  aeqvi- 

valente  Form  (\L  U2  .  .  .  Ur  _  i  V),  so  muss,  weil  XJX  ausgezeichnete 

Funktion  ist,  insbesondere 

(U1V)  =  o terner  weil  U2  ausgezeichnete  Funktion  ist 

(U2V)  =  o u.  s.  w.    In  dieser  Weise  sehen  wir,  dass 

(\]1Y)-=o,(\]2V)  =  o  .  .  .  (Ur_,  V)  =  o 
das  heisst,  dass  auch  V  ausgezeichnete  Funktion  ist;  wir  finden 

also,  dass  eine  r  -  gliedrige  Gruppe  mit   r  —  1  ausgezeichneten 

Funktionen,  noch  eine  solche  Funktion  enthålt,  und  also  ein  Invo- 

lutions-System  ist,  womit  meine  Behauptung  erwiesen  ist. 
Satz  2.  Ist  ux  heine  ausgezeichnete  Funktion  der  Gruppe 

(ux  U2  .  .  .  ur),  so  giebt  es  immer  Funldioiu  n  F  (i^  .  .  .  ur),  die 

(u,  F)  =  1 genugen. 
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Weil  nehmlich  nach  unserer  Voraussetzung  nicht  alle  Ausdriicke 

(li,  u,)  (ut  u3)  .  .  .  (ut  ur) 
verschwinden  konnen,  so  ist  aucli 

fUl  F)  =  (ut  jU  g  +  -..(% 
oder  nach  Einfiihrung  von  fik  (ut  .  .  .  ur)  stått  (u;Uk) 

f    dF       _  f      dF  f  dF 
^du,    *  11 3  du,        •      Ilr  dur 

von  Null  verschieden,  solange  noch  F  unbestimmt  ist.  In  Folge 

dessen  ist 

fi2  f  +  4t  «  +  . . .  fir  f  =  i "  du2        lå  du3  ir  dur 

eine  partielle  Differential-Gleichung,  deren  Losungen 

(u,  F)  =  1 geniigen. 

Satz  3.  Enthalt  die  Gruppe  (ut  u2  .  .  .  ur)  eine  Untergruppe 

(Uj  u2  .  .  .  up),  so  ist  die  Polar-Gruppe  der  ersten  in  der  Polar- 
Gruppe  der  zweiten  enthalt  en. 

Die  Glieder  von  (Uj  .  .  ur)'s  Polar-Gruppe  sind  definirt  durch 
(A)  (ut  v)  =  o  ,  (u2  v)  =  o  .  .  .  (up  v)  =  o  .  .  .  (ur  v)  =  o. 

Die  Glieder  der  Polar-Gruppe  von  (i^  .  .  .  up)  geniigen 

(B)  (ut  V)  =  o  ,  (u2  V)  =  o  .  .  .  (up  V)  =  o. 
Wir  sehen  somit,  dass  alle  Funktionen,  welche  (A)  geniigen, 

zugleich  (B)  befriedigen,  wåhrend  das  Umgekehrte  nicht  wahr  ist, 
und  also  ist  mein  Satz  bewiesen. 

Satz  4.  Ist 

(n,  u2)  =  1 , 
SO  hann  eine  jede  Gruppe  (uÅ     u3  .  .  .  .  ur)  auf  die  Fon» 

Uj  ̂   VL\  U'2    .    .    .    ll'r_  > 
gébracht  werden,  wo 

(u,  u'„)  =  o  ;  (a,  u'h)  ==  o  ;  (u'j  u'k)  =  it  (u\  u'2  .  .  u'r  _*). 
Beweis.    Ist  nemlich 

v,  v2  .  .  .  .  v2n_r 

die  Polar-Gruppe  von  (u,  u2  .  .  .  ur),  so  ist  nach  unserer  Voraus- 
setzung  auch 

ul\i2\l\2  .  .  .  v2n_r 

eine  Gnippe,  deren  (r  —  t>)-gliedrige  Polar-Gruppe 
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u',  u'2  .  .  .  u'r_  9 
in  (ux  u2  . . .  ur)  enthalten  ist  (Satz  3),  und  mit  der  Gruppe  (uA  Ug) 

in  Involution  liegt.    Es  ist  ferner  klar,  dass  keine  Relation  zwischen 

ul  Ug M\  u'2  . . .  u'r_2  stattfindet,  denn  eine  solche  liese  sich  auf 
die  Form 

u1  =k(u2  u',  u'2  .  .  .  u'r_2) 
bringen,  und  also  wåre 

(«i  U2)  =       u*)  "u2  +  ̂   U'i)         +  •  •        U''  -  2)  dnVb' 
wo  die  linke  Seite  gleich  1  ist,  wåhrend  die  rechte  verschwindet. 

Dies  ist  aber  absurd.  Es  bilden  also  i\l  u2u\  .  .  .  u'r_2  eine  mit 

(u1  u2  .  .  .  ur)  aeqivalente  Gruppe,  welche  die  verlangten  Eigen- 
schaften  besitzt. 

Satz  5.  Eine  jede  r  -gliedrige  Gruppe,  die  hein  Invohitions- 

System  ist,  Idsst  sich  zerlegen  in  eine  zweigliedrige  Gruppe  und 

eine  (r — 2)- gliedrige,  die  mit  jener  in  Involution  liegt. 
Denn  die  vorgelegte  Gruppe  \x1  .  .  .  ur  enthålt  nach  unserer 

Voraussetzung  Funktionen,  die  nicht  mit  allen  ubrigen  Funktionen 

der  Gruppe  in  Involution  liegen;  man  nehme  eine  solche  z.  B.  u, 

und  bestimme  (Satz  2)  eine  zweite  Funktion  u^  der  Gruppe,  welche 

(u,  Ug)  =  1 giebt.  Berucksichtigt  man  sodann  den  vorangehenden  Satz,  so 

sieht  man,  dass  meine  Behauptung  erwiesen  ist. 

Satz  6.  .  Zerlegt  man  nach  dem  vorangehenden  Satze  eine 

r -gliedrige  Gruppe  (ut  u2  .  .  .  ur)  in  eine  zweigliedrige  und  eine 

(r  —  %)~gliedrige 

(ut  u,)        u'2  .  .  .  u'r_2) 
so  enthålt  die  letzte  Gruppe  eben  dieselben  ausgezeichneten  Funk- 

tionen tvie  die  ursprungliche  Gruppe. 

Bringen  wir  nehmlich  0^  u2  ...  ur)  auf  die  aeqvivalente  Form 

%  u'j  .  .  .  u'r_2),  so  ist  es  klar,  dass  jede  ausgezeichnete 
Funktion  U  unserer  Gruppe  einerseits 

(UlU)  =  o,(u2  U)  =  o 
andererseits 

(u\  U)  =  o  ,  (u'a  U)  =  o  .  .  (u'r_2  U)  =  o  (B) 



30 

geniigt.  Die  beiden  ersten  Gleichungen  aber  zeigen,  dass  U  der 

Gruppe  (u'x  u'2  .  .  u'r_2)  gehort,  deren  Funktionen  nehmlich  den 
beiden  Bedingungen  untenvorfen  sind:  den  besprochenen  Gleich- 

ungen zu  geniigen,  und  der  Gruppe  (u1  u2  . .  .  ur)  zu  gehoren.  Und 

die  Gleichungen  B  sagen,  dass  U  ausgezeichnete  Funktion  der 

Gruppe  .  .  .  u/r_2)  ist.  Hiermit  ist  bewiesen,  dassjede  aus- 
gezeichnete Funktion  einer  r-gliedrigen  Gruppe  zugleich  ausge- 

zeichnete Funktion  in  jeder  (r  —  2)-gliedrige  Untergruppe  ist. 

Um  den  uragekehrten  Satz  zu  beweisen,  fasse  man  die  ausge- 

zeichneten  Funktionen  U'  in  (u'?  .  .  .  u'T-2)  auf  als  Funktionen  von 

(u,  ii,  u'j  .  ..u'r_2);  alsdannmuss  man  sagen,  dass  U'  nicht  allein 

(u\  UO  =  o  ,  (u'2  U')  =  o,  .  .    (u'r  _2  UO  ==  o 
sondern  auch 

(nt  UO  =  o  ,  (u2  UO  =  o 

geniigt,   und   also  ist  U'  ausgezeichnete  Funktion  der  Gruppe 

(Uj  Uj u\  Uj  .  .  u'r_  »),  oder  was  auf  dasselbe  hinauskommt.  inder 
aeqvival enten  Gruppe  (ux  .  .  .  ur). 

G.  Aus  den  vorangehenden  Såtzen  fliesst  eine  allgemeine  und 

aiisserst  wichtige  Reduction  einer  jeden  Gruppe  auf  eine  cano- 
nische  Form. 

Satz  7.    Eine  jede  Gruppe  kånn  auf  die  Form 

Xx  X2  .  .  .  XvPx  P2  .  .  .  Pjjl 

gebracht  werden,  wo 

(X;  Xh)  =  0  ,  (X;  Pk)  =  0  ,  (X;  P,)  =  1  ,  (P;  Pk)  -  0. 

THese  Fonn  nenne  ith  eine  cWnbltische  l'<>rw. 

Ist  nehmlich  die  r-gliedrige  Gruppe  fu,  u2  .  .  .  ur)  ein  Invo- 

lutions-System,  so  bcsitzt  sie  sogleich  die  canonische  Form.  und 

zwar  ist  v  =  r  ,  jj.  =  o. 

Ist  (a,  u2  .  .  .  ur)  kein  Involutions- System,  so  zerlege  man 

dieselbe  (Satz  r>)  in  eine  zweigliedrige  und  eine  (r  —  2)-gliedrige 
Gruppe 

(X,  \\)(w'x  u'2  .  .  .  u'r_2)  (1) 
welche  heide  in  Involution  liegen.     Ist  nun  die  erhaltene  (f  —  2)- 

gliedrige  Gruppe  ein  Involntions-System,  so  ist  (1)  die  canonische 

Form  der  urspmnglichen  Gruppe,  wobei  v  =  r — l,jx  =  l. 
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Ist  (u'j  u'2  .  .  u'r_2)  kein  Involutions-System,  zo  zerlege  man 

sie  in  eine  zweigliedrige  und  eine  (r — 4)-gliedrige  Gruppe 

e*t*i)  (^i(2)  v2) .  •  •  ur_4,2o 
Hierdurch  nimmt  (ux  .  .  .  ur)  die  Form 

X,  Px  X,  P2  u^2)  u2'2)  .  .  .  Ur_/2>  (2). 
Ist  nun  unsere  (r — 4)-gliedrige  Gruppe  ein  Involutions -System,  so 

ist  (2)  die  canonische  Form  der  urspninglichen  Gruppe. 

Ist  (u^21  u/2)  .  .  .  ur  _4(2))  kein  Involutions-System,  so  zerlege 

man  sie  in  eine  zweigliedrige  und  eine  (r — 6)-gliedrige  Gruppe. 
Hierdurch  nimmt       .  .  .  ur)  die  Form 

X1P1X2P2X3P3  ih*  u20)  .  .  .  ur_6(3)  (3). 
Ist  die  (r  —  6)-gliedrige  Gruppe  ein  Involutions-System,  so  ist 

(3)  die  canonische  Form  der  urspriinglichen  Gruppe.  Wenn  dies 

nicht  der  Fall  ist,  anwendet  man  eine  neue  Zerlegung  u.  s.  w. 

Nachdem  man  in  dieserWeise  so  viele  Zerlegungen  wie  mog- 

lich,  z.  B.  q  solche  ausgefiihrt  hat,  kommt  man  zuletzt  zu  einer 

(r — 2q)-gliedrigen  Gruppe,  die  ein  Involutions-System  ist.  Als- 
dann  ist 

X.P^P,  .  .  .  XqPq  n4W  u2W  .  ,  .  ur_2qw 
die  gesuchte  canonische  Form.  Freilich  kann,  wenn  r  eine  geråde 

Zahl  ist,  r — 2q  gleich  Null  sein. 

Satz  8.  In  einer  canonischen  Gruppe  X1  Px  X2  P2  .  .  .  Xq  Pq 

Xq+i  Xq+2  ....  Xq+m  giebt  es  ausser  Xq+i  Xq+2  . . .  Xq+ra  heine 

ausgezeichnete  Funktionen. 

Man  denke  sich  nehmlich  die  betreffende  Gruppe  zuerst  in 

ekrer  nicht  canonischen  Form  (ux  u2  .  .  .  ur)  und  alsdann  vermoge 

derjenigen  Operationen,  die  bei  dem  Beweise  des  vorangehenden 

Satzes  angewandt  wurden,  auf  eine  canonische  Form  gebracht. 

Hierbei  wird  es  zweckmåssig  sein  die  friihere  Bezeichmmgs-Weise 

zu  benutzen.  Die  Gruppe  (ux  u2  .  .  .  ur)  zerlegten  wir  in  (X1  PJ 

und  (u^  .  .  ur_2  n)  und  hierbei  enthielt  (Satz  6)  die  letzte 

Gruppe  die  ausgezeichneten  Funktionen  der  r-gliedrigen  Gruppe  und 

sonst  keine.  Wir  sehen  in  derselben  Weise,  dass  (u^2--  . . .  ur_^2)) 

die  ausgezeichneten  Funktionen  unserer  (r — 2)-gliedrigen  Gruppe 

und  sonst  keine  enthålt.   Hieraus  folgt,  dass  die  (r — 4)-gliedrige 
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Gruppe  eben  dieselben  ausgezeicbneten  Funktionen  wie  die  ur- 

spriingliclie  Gruppe  besitzt.  Indem  man  in  dieser  Weise  weiter 

geht,  sieht  man,  dass  w  enn  nach  q  Zerlegungen  die  erhaltene 

(r — 2q)-gliedrige  Gruppe  ein  Involutions  -  System  ist,  so  sind  ihre 

Funktionen  eben  die  ausgezeicbneten  Funktionen  der  ursprung- 

licben  Gruppe,  woxnit  mein  Tbeorem  bewiesen  ist. 

Satz  9.  Stehen 

X^  .  .  .  XqXq+l.  .  .  Xq  +  ̂P,   .  .  .  Pq  (A) 

in  den  Beziehtmgen 

(Xi  Xk)  =  o  ,  (Pi  Pk)  =  o  ,  (X,  Pk)  =  o  ,  (Xi  Pi )  =  1 

und  gilt  dabei  heine  Belation  zuisehen  Xq+iXq  +  2  Xq+m, 

so  ist  (A)  eine  (%({+m)*ffliedrige  Gruppe. 

Meine  Behauptung  kommt  darauf  hinaus,  dass  miter  den  ge- 
machten  Voraussetzung  keine  Kelation 

"(X,    .   .   .   Xq+mP,    .   •   Pq)  =  0 
stattfindet,  in  welcher  eine  beliebige  unter  den  G rossen 

Xl  .  .  X,,  Px  . .  Pq  vorkommt.  Denn  kame  z.  B.  Xx  in  einer  solcben 

Gleichung  vor,  so  erbielten  wir 

X,  =9    (X2    .    .   .   Xq  +  m   P,    .    .  Pq) 
und  demzufolge 

(X1P1)  =  (9P1). 

Dies  ist  aber  absurd,  weil  linke  Seite  gleich  1  ist.  wåhrend  die  rechte 

Seite  bei  Ausfiihrung  identiscb  verschwindet. 

Satz  10.  Besitzt  eine  r-gliedrige  Gruppe  m  ausgezeiehnete 

Funktionen,  so  ist  r  —  m  eine  geråde  Zahl. 

Denn  jede  Gruppe  kann  nach  den  Satzen  7  und  S  auf  die  cano- 
nische  Form 

Xj  P,  X2  P,    .    .    .    Xq  Pq  Xq+1  Xq  +  2    .    .    .  Xq+m 

gebraebt  werden,  \vo  die  m  letzten  Glieder  die  ausgezeicbneten 

Funktionen  sind.  Nun  ist  die  Zabl  der  Glieder  gleich  2q+m  und 

also  ist,  wie  in  unserem  Satze  bebauptet,  die  Differens  zwischen 

der  Zahl  der  Glieder  und  dor  Zahl  der  ausgezeichneten  Funktionen 

eine  geråde  Zabl,  2q  nebmlich. 

llieraus  fiiessen  die  beiden  wiclitigen  GoroUar. 
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Corollar  1.  Die  Zahl  der  ausgezeichneten  Funktionen  einer 

Gruppe  mit  2q  Glieder  ist  cnUveder  2q  oder  2q— 2  oder  2q— 4 . . . 
oder  4  oder  2  oder  o. 

Corollar  2.  Eine  (2q-\-l)-gliedrige  Gruppe  enthalt  entweder 

2q-|-l  0(jer  2q — 1  oder  2q — 3  . . .  oder  3  oder  1  ausgezeichnete  Funk- 
tion.  Eine  solche  Gruppe  muss  also  jedmfiuMs  eine  ausgezeichr/ete 

Funktion  besitzen. 

§  4. 
Bestimmuiig  der  invarianten  Eigenschaften  einer  Gruppe. 

Wir  zeigen  zuerst,  dass  wenn  eine  canonische  Gruppe  vorge- 

legt  ist,  so  kann  man  mimer  gewisse  canonische  Gruppen  finden. 
welche  die  erste  enth alten.  Indem  wir  hiermit  einen  Satz  von 

Bour  verbinden,  sehen  wir  ohne  Schwierigkeit  ein,  dass  wenn  zwei 

Gruppen  gleichviele  Glieder  und  gleichviele  ausgezeichnete  Funk- 

tionen  besitzen,  so  giebt  es  immer  Beruhrungs-Transformationen, 
welche  die  eine  in  die  and  ere  uberfuhren. 

7.    Satz  1.  Ist 

.  .  .  XqXq-fi  .  .  Xq-f  m  Px  P2  .  .  .  Pq 

eine  canonische  Gruppe,  so  giebt  es  immer  Funktionen  Pq+i  die 

(Xk  Pq+  l)  =  0  ,  (Pk  Pq+  l)  =  0  ,  (Xq+  1  Pq+  ,)  =  1 
geben.    Alsdann  ist 

Xx  Xg  .  .  .  Xq+mPi   .  P2  .  •  .  Pq+1 

eine  neue  canonische  Gruppe,  welche  die  vorgelegte  umfasst. 

Beweis..  Offenbar  ist 

Xx    .  .  .  XqXq+2  .   .  .  Xq+mPj    .   .  .  Pq  (A) 

eine  Gruppe,  deren  Polar- Gruppe  Xq+i  enthalt,  und  also  etwa 
die  Form 

Xq+lU.U,   (B) 

besitzt.  Nun  gehort  Xq+i  nicht  der  Gruppe  A,  und  ist  also  nicht 

ausgezeichnete  Funktion  (§  2,  Satz  3)  in  B,  welche  letzte  Gruppe 

somit  (§  3,  Satz  2)  Funktionen  Pq+i  enthalt,  die 

(Xq+lPq+l)  =  l 
geben.    Aber  eine  jede  solche  Funktion  Pq+i  liegt,  weil  sie  B 

Vidensk.-Selsk.  Forh.  1873.  3 
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gehort,  mit  allen  Funktionen  der  Gruppe  A  in  Involution  und 

besitzt  also  alle  verlangten  Eigenschaften. 

Satz  2.  Ist 

X j  Xo  .  .  .  Xq  Xq -fl...  Xq |m  Pt   .  .  .  Pq 

eine  eanonische  Gruppe,  so  giebt  es  immer  solche  tveiter e  Funktio- 

nen Pq+iPq+2  •  •  •  Pq  +  m,  daSS 

\l  \o  .  .  .  Xq-f  m  Pi  P2  •  •   •  Pq  +  m 

eine  eanonische  Gruppe  ist,  tvelche  die  vorgelegte  umfasst. 

Dieser  Satz  ist  mit  dem  vorangehenden.  m  -  mal  angewandt 
identisch. 

Satz  3.  Ist 

Xt  X^   .   .   .  Xq  Pj  P2   .   .   .  Pq 

eine  eanonische  Gruppe,  so  ist  es  icenn  q  <;  n  immer  moglieh  eine 

Funktion  Xq+ 1  zn  finden.  die  mit  unsercr  Gruppe  in  Involution 

liegt :  alsdann  ist 

Xx  X2   ...  Xq-f  i  Pj   .  .  .  Pq 
eine  neue  eanonische  Gruppe,  welche  die  ursprungliehe  umfasst. 

Eine  jede  Funktion,  die  der  Polar- Gruppe  der  vorgelegten 

Gruppe  gehort.  besitzt  diejenigen  Eigenschaften,  die  wir  zu  der 

gesuchten  Funktion  Xq+i  stellten  (§  3,  Satz  9). 

Satz  4.  Ist 

X>    .   .   .   XqXq-f  1    .   .  .  Xq-f  m  Pj    •   •  .  Pq 

eine  eanonische   Gruppe,   so   giebt   es    immer  solche   Funktion e n 

Xq -f  m  +  1  .  •  •  Xn  Pq+l  •  •  •  Pn ,    dass  aud, 

Xj    ...  Xn  P  j   .  .  .  Pn 

tine  eanonische  Gruppe  ist. 

Denn  nach  Satz  2  giebt  es  eine  eanonische  Gruppe 

X l    ...  Xq-f  m  Pj    •  •  •  Pq  +  m 

welche  die  vorgelegte  umfasst:  darnach  tindet  man  vermoge  Satz  :\ 

eine  eanonische  Gruppe 

X,    .   .   .   Xq-f  m  Xq-f  m+ 1   P !    •  •  Pq-fml 
sodann  eine  eanonische.  Gruppe 

Xt    .   .   .   Xq  +  ra  +  1   P,  Pq+m+  I 
U.  8.  W. 
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8.  BelBour  (1'école  polytech.)  findet  man,  ob  auch  in  anderer 
Form,  etwa  den  folgenden  Satz. 

Satz  5.  Ist 

Xx  X^  .  .  .  Xn  Px  .  .  .  Pn 

eine  canonische  Gruppe,  so  definiren  die  Gleichungen 

x,  =  X, ,  Pi  =  P; 

eine  Beriihrungs-  Transf or  mation. 

Bei  dieser  Beruhrungs- Transformation  geht  eine  jede  cano- 

nische Gruppe  Xx  .  .  .  X(x  Px  .  .  .  Pv  iiber  in  die  canonische 

Gruppe  xx  ...  xp.  pr  pv.  Aus  diesem  Bour'schen  Satze  in 
Verbindung  mit  meinen  fruheren  Entwickelungen  folgt,  wie  ich 

zeigen  werde,  der  folgende  fundamentale  Satz. 

Satz  6.  Besitzen  zwei  x-gliedrige  Gruppen  gleichviele  ausge- 

zeichnete  Funktionen,  so  kann  man  immer  eine  Beriihrungs- Trans- 

formation finden,  tvelche  die  eine  in  die  andere  uberfiihrt. 

Denn  nach  unseren  Voraussetzungen  konnen  unsere  Gruppen 

beziiglich  die  beiden  aeqvivalenten  Formen  erhalten 

X,  .  .  .  Xp.  P,     .  .  Pv 

X',  .  .  .  X^Fi  .  .  .  Pv. 
Nach  einem  fruheren  Satze  giebt  es  dann  solche  Funktionen 

XfJL+l  .  .  .  Xn  Pv+!   .  .  .  Pn,XV-+l  .  .  .  X'nP'v+i   .  .  .  P'n 
dass  beziiglich 

Xx  X2  .  .  .  Xn  Pj^  .  .  .  Pn 
X i     y  Y'    P'  P' 1  A.  2  •  .  •  A-n-Tj.  .  .  Xn 

canonische  Gruppen  sind.  Es  bezeichne  nun  A  die  Transformation 

Xi  =  ̂   ,  Pi  =  P, 
ferner  B  die  Transformation 

x,  =  X', ,  Pi  =  P', 

und  endlich  A-1  und  B-1  die  umgekehrten  Operationen.  Es  ist 
dann  klar,  dass  die  Beruhrungs-Transformation  A  .  B  \  die  durch 

die  Gleichungen 

X^X^P.^P', 
definirt  wird,  das  Verlangte  leistet. 

Der  eben  bewiesene  Satz  giebt  das  folgende  Corollar,  welches 

als  das  wichtigste  Ergebniss  meiner  Abhandlung  zu  betrachten  ist 



Satz  7.  Die  e  i  * .:  i  g  B  H  E  i  g  e  ti  $ 1  h  afte  n  e  i  n  r  r  G  r  u  pp  e, 

die  hei  B  erilhrung  s-  Trans  formationen  invariant  hlcihot 

tind  å  ah  ei  jeder  a  ekvivalent  en  G  ru  ppe  øukbmme* ,  sind 

die  Zahl  der  Gliedter  und  die  Zcthl  der  ausg  es  eichnet  e  n 

Fu  nktione  n. 

Es  sei  hier  angedeutet,  dass  alle  bis  jetzt  gegebenen  Theorien 

einer  wichtigen  Ausdehnung  fåhig  sind.  Man  kann  insbesondere 

alle  invarianten  Beziehungen  zwischen  einer  Gruppe  und  einer  in 

derselben  enthaltenen  Unter-Gruppe  angeben.  Dagegen  ist  es  mir 
bifi  jetzt  niclit  gelungen  die  invarianten  Beziehungen  zwischen  zwei 

beliebigen  Gruppen  erschopfend  zu  bestimmen.  Ich  begnuge  mioh 

damit  einen  Satz  aufzustellen  und  zu  beweisen,  der  spåter  ange- 
wandt  wird. 

Satz  8.  Sei  ux  u2  ...  up  erne  Gruppe,  die  in  einer  grosswm 

(h-uppe  ux  u2  .  .  .  .  ur  enthalten  ist  Es  bezeichuc  fenter  8  eine 

FunMion  der  letztcn  Gruppe.  hk  hchaupte,  dass  n-r  mi  (u,  ...up) 
heine  ausgeseichnete  FunMion  der  Gruppe  (iij  . . .  ur)  enthdlt,  so  ist 

(u ,  U)  =  o  ,  (Uo  U)  =  o  .  .  .  (up  U)  =  o 
ein  vollstdndiges  Sy  st  on. 

Denn  sei 

V,  V2  .  .  .  V-2n-r 
die  Polargruppe  von  (u{  ...  u,).    Alsdann  ist 

U1  U2  .  .  .  Up  V  j   ...  V2n-r 
eine  Gruppe,  und 

(U,  F)  —  O  .  .  .  (Up  F)  =  O  ,  (Vi  F)  =  O  .  .  (V2n~r  F)  =  0 

ein  vollståndiges  System,  dessen  r — p  Losungen  F,  ...  F,  ?  als 

Losungen  von 

(Vj  F)  =  0  .  .  .  (Von—  r  F)  =  0 

der  Gruppe  (u,. ..u,)  gehoren.  Wir  schen  als*,  <iass  ( u  t  ...  ur ) 

(r   p)  Punktionen  enthalt,  welche 

(U,  F)  =  o  .  .  .  (u?F)  =  o 
geniigen,  und  das  war  ebeo  unsere  urspriinglichc  Behauptung. 

(broltar.  Ist  u,  u.,  .  .  .  up  ein  Involutions-Systeni,  welches 

in  der  Gruppe  (u,  U,  .  .  .  up  .  .  .  ur)  enthalten  ist.  und  ist  dabei 
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keine  Funktion  des  Involutions-Systems  ausgezeichnete  Funktion 

in  (ut  u2  .  .  .  ur)  so  ist 

(»,  U)  =  o,(u2U)  =  o  .  .  .  (u?U)  =  o 
ein  vollståndiges  System,  unter  dessen  Losungen  .  .  .  up 

und  die  ausgezeichneten  Funktionen  in  (ul  .  .  .  ur)  sich  finden. 

§  5. 
Bestiminung  der  in  einer  Gruppe  enthaltenen  Involutions-Systeuie. 

9.  Eine  Gruppe  mit  m  ausgezeichneten  Funktionen  und  m-|~2q 
Gliedern  besitzt  bekanntlich  die  canonische  Form 

X,   .  .  .  Xq  .  .  .  Xq-fm  Pj  .  .  .  Pq. 

Hier  bilden  Xx  . . .  Xq  . . .  Xq+m  ein  (q-j-m)-gliedriges  Involutions- 
System,  unter  dessen  Gliedern  sich  die  ausgezeichneten  Funktionen 

der  Gruppe  finden.   Dies  giebt 

Satz  1.  Aus  einer  Gruppe  mit  m  ausgezeichneten  Funktionen 

und  m  +  2q  Gliedern  konnen  (m  +  q)-gUedrige  Involutions-Systeme, 
ivelche  die  m  ausgezeichneten  Funktionen  enthalten ,  ausgeschieden 
werden. 

Ich  werde  beweisen,  dass  wenn  das  Involutions-System 

9X  cp2  .  .  .  <pv 
in  einer  Gruppe  mit  m  -f  2q  Gliedern  und  ni  ausgezeichneten  Funk- 

tionen enthalten  ist,  so  muss 
v  =  m  +  q. 

Denn  sei  X,  . . .  Xm+q  Px  . . .  Pq  die  canonische  Form  unserer 

Gruppe.  Mann  bestimme  solche  weitere  Funktionen  X  und  P,  dass 

X1  ....  Xn  Px   .  .  .  Pn 

eine  canonische  Gruppe  ist,  unter  deren  Funktionen  bekanntlich 

keine  Kelation  stattfinden  kann.  Es  liegt  nun  eine  jede  Funktion 

des  Involutions-Systems 

Xm+q+i   Xm  +  q+2  •  •  •  Xn 

in  Involution  mit  allen  Funktionen  der  ursprunglichen  Gruppe, 

insbesondere  also  auch  mit  cpx  <p2  .  .  .  cpv.    Also  ist 

Xm  +  q+l   Xm  +  q  +  2   .  .  .  Xn  Ox   .  .  .  (pv 

ein  Involutions-System,  unter  dessen  Gliedern  nach  dem  Obenste- 
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henden  keine  Relation  stattfindeu  kann.  Es  ist  aber  bekannt.  dass 

ein  Involutions-Systeni  hocbstens  n  Glieder  besitzen  kann,  und 
also  muss 

n  —  m  —  q  +  v  ~  n  , 
das  heisst 

v  <  m-f  q 

was  behauptet  wurde.    Dies  giebt 

Sat z  2.  Aus  einer  Gruppe  mit  m  ausgezeichneten  Fnnktionen 

und  m+2q  Gliedern  bonnen  Involutions-Systeme  mit  m-j-q  Gliedern 
und  niemals  mit  mekrer  en  ausgeschieden  werden.  Ah  man  immer 

die  Zahl  der  ausgezeichneten  Fnnktionen  ohne  Integrationen  bestim- 

men  kann,  so  ist  es  immer  moglich,  wenn  eine  Gruppe  vorgelegt  ist, 

a  priori  zu  sagen,  tvie  viele  Glieder  solche  Involutions-Systeme,  die 

m  der  Gruppe  cnthalten  sind,  besitzen  konnen. 

10.  Ist  ux  .  .  .  um+2q  eine  gegebene  Gruppe  mit  ni  aus- 

gezeichneten Funktionen,  so  kann  man  in  folgender  Weise  (m+q)- 

gliedrige  Involutions-Systeme  tinden,  die  in  unserer  Gruppe  enthal- 
ten  sind. 

Zuerst  bestimmt  man  die  m  ausgezeichneten  Funktionen  als 

gemeinsame  Integrale  des  simultanen  Systems 

(Uj  U)  =  o  ,  (u2  U)  =  o  .  .  .  .  (fljB+aq  U)  =  o 
was  bekanntlich  die  Operationen 

m  ,  m  —  1  ,  m  —  2  .  .  .  3,2,1 

verlangt.    Wir  vvissen,  dass  die  ausgezeichneten  Funktionen  einem 

jedén  (m  +  q)-gliedrigen  Involutions-Systeme  unserer  Gruppe  ge- 
horen. 

Sodann  nimmt  man  eine  beliebige.  nur  keine  ausgezeichnete 

Funktion  der  Gruppe  z.  B.  u,  und  bestimmt  eine  andere  Funktioo 

der  Gruppe  F  (u,  .  .  .  ur),  welche 

(n,  F)  ~  o giebt.    Ks  besitzl  die  partielle  Differential-Gleichung 

(Ux  IL,)  ,1F   +  ...  (|L  Um  +  2q)  A  —         —  0 du,  1  »'  dum  +  2(, 

in  welcher  iiberall  stått  (u,  ilk)  die  entspreehenile  Funktion  von 

Uj  u,  .  .  .  .  eingefiihrt   werden  muss,   (ausser  uj  m  bekannte 
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Integrale.  nehmlich  die  ausgezeichneten,  Funktionen.  und  also  lindet 

man  ein  weiteres  Integral  il>  vermoge  einer  Operation  2q — 2. 
Hiernach  steilt  man  auf 

(Uj  F)  =  o ,  («j  F)  =  o. 
ersetzt  in  den  entwickelten  Gleichungen  iiberall  (ui  uk)  durch  die 

entsprechende  Funktion  von  u,  n2  .  .  .  und  erhålt  (§  4,  Satz  8)  so 

ein  vollstandiges  System,  bestehend  aus  zwei  partiellen  Differential- 

Gleichungen  zwischen  2q  +  m  Yariabeln  mit  ni +  2  bekannten  Los- 

ungen,  nehmlich  u5  .  u2  und  die  ausgezeichneten  Funktionen.  Man 

bestimmt  eine  weitere  gemeinsame  Losung  u3  durch  eine  Opera- 

tion 2q — 4. 
Alsdann  steilt  man  auf 

(u,  F)  =  o  .  (u2  F)  =  o  .  (u3  F  )  =  o 
und  bestimmt  eine  gemeinsame  Losung  vermoge  einer  Operation 

2q — 6  u.  s.  w.    Endlich  findet  man  eine  gemeinsame  Losung  des 

Systems 

(0,  F)  =  o  ,  (il>  F)  =  o  .  .  .    (uq_,  F)  =  o 
vermoge  einer  Operation  2. 

Sats  3.    Kennt  man  also  eine  (2q -\- m)-gliedrige  Gruppe  mit 

m  ausgezeiehneten  Funktionen,  so  findet  man  ein  in  derselben  enthai- 

tenes  (m  -f-  (\)-gliedriges  lnvolutions-System  vermoge  der  Operationen 

m  ,  m  -  1  ,  m  —  2  , . . .  3  ,  2  .  1  ,  2q— 2  ,  2q— 4  ,...4.2. 

Kennt  man  Unter-Gruppen.  die  in  der  gegebenen  Gruppe  ent- 

halten  sind,  so  kann  es  haufig  vortheilhafter  sein.  einen  ånderen 

Weg*  einzuschlagen.  Meine  frtiheren  Entwickelungen  erlauben  in 

jedem  vorgelegten  Falle  zu  entscheiden.  wie  man  am  besten  ver- 

fåhrt.  Bei  einer  ånderen  Gelegenheit  hoffe  ich  hierauf  nåher  ein- 

gegeben  zu  konnen. 1 

11.  In  dieser  Nummer  beweise  ich,  dass  in  einer  Gruppe  mit 

mehr  als  n  Gliedern  giebt  es  ein  Maximums-Werth  fur  die  Zahl 

der  ausgezeichneten  Funktionen.    Sodann  folgt  ein  wichtiges  The- 

1  Es  sei  hier  beilaufig  angefuhrt,  dass  es,  eine  andere  allgemeine  Methode  giebt 
zur  Bestimmung  unserer  Involutions-Systeme.  Dieselbe  verlangt  nicht  schwieri- 
gere  Integrationen,  als  die  im  Texte  entwickelte;  sie  stutzt  sich  auf  meine  neue 

Behandlung  des  Pfaff  schen  Problems,  dagegen  nicht  auf  das  Mayer'sche  Theorem. 
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orem  iiber  Gruppen,  welche  die  grosstmogliche  Zahl  ausgezeich- 
neten  Funktionen  enthalten. 

Sei  vorgelegt  eine  (i nippe  mit  2q  -f  111  Gliedern  und  ra  aus- 

gezeichneten Funktionen.  Eine  solche  Gruppe  enthålt  (§  5,  Satz  1) 

(q  -f  m)-gliedrige  Involutions-Systeme  und  also  muss 

q  +  m  <  n. 
Neimen  wir  die  Zahl  der  Glieder  r  und  die  Zahl  der  ausge- 

zeichneten  Funktionen  m,  so  nimmt  die  obenstehende  Bedinguug 

die  aeqvivalente  Form : 

r  +  m  — 

«  <»■
 

Nennen  wir  endlich  die  Zahl  der  Glieder  n  -f  k  und  die  Zahl 

der  ausgezeichneten  Funktionen  wie  friiher  m,  so  erhalten  wir  die 
dritte  Form 

m  _  n  —  k, 

welche  am  klarsten  zeigt,  dass  wenn  die  Zahl  der  Glieder  gresser 

als  n  ist,  so  hat  die  Zahl  der  ausgezeichneten  Funktionen  einen 

Maximums-Werth. 

Satz  4.  Besitzt  eine  gegébene  Gruppe  Uj  u*  .  .  .  Un+k  die 

grosstmoghche  Zahl  aiisgezeichneter  Funktionen  o{  %  .  .  .  9n-k, 

so  verlangt  die  Integration  des  Jacob?  schen  Systems 

9j  =  C  ,  <p2  =  C  .  .  .  9n— k  =  C 
nur  ausfiihrbare  Operationen, 

Denn  meine  Krweiterung  der  Cauchy"schen  Methode  snut.  dass 

die  Integration  eines  Jacobi'schen  Systems 
9j  =  Const  9n  4  k  =  Const. 

geleistct  werden  kann,  wenn  alle  [ntegrale  des  vollstiindiges  Systems 

fø  F)  =  o  ,  (92  F)  =  o  .  .  .  .  (9n-k  F)  =  o 
gefunden  sind.    Aber  solche  Integrale  sind  eben  u,  u2  .  .  .  .  un-k, 

und  zwar  giebt  es  keine  andere.   Also  ist  mein  Theorem  bewiesen. 
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§  6. 
Integrations-Methodeii,  die  sich  auf  die  friiheren  Entwickelungen 

stiitzen. 

Ich  setze  voraus,  dass  ein  Jacobfsches  System 

EV  =  C,F^p=C  Fq  =  C 
integrirt  werden  soll,  und  dass  man  eine  Zahl  Funktionen  q>,  92  .  .  <pr 

kennt,  die  allen  Gleichungen 

(Fi  n)  =  o\'l  =  \  ;.vj 
geniigen.  Kann  man  nicht  vermoge  des  Poisson- Jacobfschen 

Theorems  mehrere  Funktionen  9  auffinden,  so  bilden  F1F9»*...Eq 

.  .  .  9r  eine  Gruppe,  in  welcher  ¥1  F2  .  .  .  Fq  ausgezeich- 
nete  Funktionen  sind.  Giebt  es  ausserclem  andere  ausgezeichnete 

Funktionen 

Fq+l  Fq+2  Fq+JJ. 

so  bestimme  man  dieselben  (§  2,  Satz  7)  vermoge  der  Operationen 

[j. ,      1  ,  [j.— 2  ...3,2,1. 
Alsdann  ist 

Fi  =  C,F2  =  C  .  .  .  Fq  =  C  .  .  .  Fq+{x  =  C 

ein  neues  Jacobfsches  System  mit  r — jj.  bekannten  Integralen 

9i  •  •  •  9r  & 

und  offenbar  ist  die  Integration  des  vorgelegten  Jacobfschen  Sy- 

stems auf  diej enige  des  neuen  Systems  zuruckgefuhrt. 

Man  kann  bemerken,  dass  r — \l  eine  geråde  Zahl  sein  muss, 

denn  r  —  ist  die  Differenz  zwischen  der  Zahl  der  Glieder  r  +  q 

und  der  Zahl  der  ausgezeichneten  Funktionen  q  +  [J-,  und  wir  ha- 

ben  bewiesen  (§  3,  Satz  10),  dass  diese  Differenz  eine  geråde  Zahl 
sein  muss. 

n.  Es  steilt  sieh  hier  die  aiisserst  wichtige  Aufgabe,  ein  Ja- 
cobfsches  System 

Fj  =  C  ,  F2  =  C  .  .  Fm  ===  C 
in  moglichst  einfacher  Weise  zu  integriren,  wenn  man  2q  Integrale 

9i  92  •  •  •  92q  I  (Fi9k)  =  o 
kennt,  welche  zusammen  mit  F,  F2  .  .  .  Fm  eine  Gruppe  bilden, 

deren  einzige  ausgezeichneten  Funktionen  Fx  F2  .  .  .  Fm  sind. 
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Man  steilt  das  vollstandige  System  auf 

(F,  F)  =  o  .  .  .  (Fm  F)  =  o  ,  (?!  F)  =  o  .  .  .  (9*,  F)  =  o 
unter  dessen  2n  — 2q —  m  Losungen  m  schon  bekannt  sind,  nehm- 

lich  Ft  ...  Fm,  und  bestimrat  eine  weitere  Losung  Fm+i  vermoge 

einer  Operation 

2n  —  2q  —  2m. 

Hierbei  ist  zu  bemerken,  dass  Fm+i  nicht  der  Gruppe  (¥l  .  .  Fm 

9t  .  .  .  92q)  gehoren  kann.  Denn  F{  .  .  .  Fm  sind  die  einzigen 

Funktionen  dieser  Gruppe,  welche  zugleich  der  Polargruppe  gehoren, 

und  Fm  + 1  ist  nach  unserem  Verfahren  keine  Funktion  von  Ft  . . .  Fm. 

Hiermit  ist  unser  Problem  zuriickgefuhrt  auf  die  Integration 

des  Jacobi'schen  Systems 

F1  m  C  ,  F2  =  C  .  .  .  Fm  =  C  ,  Fm+i  =  G 
mit  2q  bekannten  Integralen 

9i  ̂ 2  •  •  •  92q- 
Hier  gehen  wir  in  derselben  Weise  weiter. 

Wir  steilen  auf  das  vollstandige  System 

(¥,¥)  =  o  .  .  (Fm+iF)  =  o,(9lF)  =  o  .  .  .  (92qF)  =  o. 

unter  dessen  2n  — 2q — m— 1  Losungen  m-f-1  bekannt  sind.  nehm- 

licb  F4  Fj  .  .  .  Fm+i,  und  bestimmt  eine  weitere  Losung  Fm  -f  2 

vermoge  einer  Operation 

2n  —  2q  —  2m  —  2 
wobei  wir  ganz  wie  friiher  einsehen,  dass  Fm  +  2  nicht  der  Gruppe 

F,  .  .  .  Fm +1  9,  .  .  .  .  92q  gehoren  kann. 

Sodano  behandelt  man  das  Jacobi'sche  System 

F,  =  0  .  .  .  Fm +2  =  C 
mit  den  bekannten  Integralen 

9i  •  •  •  92<i 
ond  tindet  eine  Funktion  Fm  +  3  vermoge  einer  Operation 

2n  —  2q  —  2m  —  4 

darnacb  eine  Funktion  Fm+4  durcb  eine  operation 

2n  —  2q  —  2m  —  6 

u.  s.  w.  and  endlich  eine  Funktion  Fn  -  q  durch  eine  Operation 
2. 
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Hiermit  ist  die  Integration  des  urspriinglichen  Jacobi^chen 

Systems  zuruckgefiihrt  auf  diejenige  des  Systems 

Fx  =  C  ,  F2  ~  C  •  •  •  Fn— q  =  C 
mit  2q  bekannten  Integralen 

9i  92  •  •  •  92q- 

Aber  die  Integration  dieses  System  wird  unmittelbar  vermoge  mei- 

ner Erweiterung  der  Cauchy'schen  Methode  (§  5,  Satz  4)  geleistet. 
Nach  der  eben  entivickelten  Methode  verlangt  also  die  Integra- 

tion eines  Jacob?  schen  Systems 

¥1  =  G  .  .  .  .  Fni  =  C 
mit  2q  bekannten  Integralen 

9i  •  •  •  92q    (Fi9k)  =  o 
welche  wii  den  F  eine  Gruppe  bilden,  deren  einzige  ausgezeichnete 

Funktionen  F1  F2  .  .  .  Fm  sind,  folgende  Operationen 

2n— 2q— 2m  ,  2n  -  2q— 2m— 2  ,  2n— 2q— 2m— 4  6,4,2, 
wdhrend  die  alte  Methode  die  Operationen 

2n— 2q— 2m  ,  2n— 2q— 2m— 1  ,  2n— 2q— 2m— 2  3,2,1 

verlangte.  * 

Combiniren  wir  hiermit  den  Inhalt  der  vorangehenden  Num- 

mer, so  erhalten  wir  den  folgende  Satz,  der,  freilich  in  schema- 

tischer  Weise,  die  wichtigsten  Integrations-Erleichterungen  angiebt, 

die  sich  auf  die  Entwickelungen  dieser  Abhandlung  griinden  lassen. 

Satz  1.  Soll  ein  JacobV  s  ches  System 

¥l  =  C  .  .  .  .  Fq  =  C 

integrirt  werden  und  kennt  man  dabei  2v-(-m  Integra  le 

9i  92  •  •  •  92v  +  m 
die  mit  Fl  .  .  .  Fq  eine  Gruppe  bilden,  welche  ausser  der 

F  no  eli  m  ausg ezeichnete  Funktionen  enthålt,  so  ver- 

langt die  Aus  fii  hr  ung  unseres  Integ  rations- Geschdfts 

die  f  ol  g  enden  Oper  ationen 

m  ,  m— 1 ,  m— 2  ,...3,2,1 

2n— 2q— 2v— 2m  ,  2n— 2q— 2v— 2m— 2 

2n— 2q— 2v  -2m— 4  ,,..6,4,2. 

Die  alte  Theorie  verlangte  die  Op  er  ationen 

2n— 2q— 2v— m  ,  2n— 2q— 2v— m— 1  ,  2n— 2q— 2v— m— 2  ,...3,2,1. 
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Um  die  Leistungen  meiner  Methode  mit  der  alten  ver- 

gleichen  zu  kdnnen,  stiitze  ich  midl  aul"  die  friiher  gefundene  Rela- 
tion  zwischen  der  Zahl  der  Glieder  und  der  Zahl  der  ausgezeichneten 
Funktionen 

r  +  m  — 

Diese  Bedingung  nimmt  in  unserem  Falle,  da  die  Gruppe 

Fj  .  .  .  Fq  f|   .  .  .  92v  +  m 

2v-j-m-f-q  Glieder  und  q  +  m  ausgezeichnete  Funktionen  enthålt, 
die  folgende  Form 

2v  +  2q  +  2m  = 
2  < 

oder 

2n  —  2v  —  2q  —  2m  =  o. 

Wir  betrachten  im  Folgenden  zuerst  den  Fall 

2n  — 2v  — 2q— 2m>  o 
darnach  den  Fall 

2n  —  2v  —  2q  —  2m  =  o. 

A.  Ist 

2n  —  2v  —  2q  —  2m  >  o 

so  uberzeugt  man  sich  leicht  dariiber,  dass  meine  Methode  ein- 

lachere  Integrationen  als  die  alte  Methode  verlangt;  denn  aus  dem 

Obenstehenden  folgt 

2n  —  2v  —  2q  —  m  >  m 
uml  also  sind  die  Zahlen 

m  ,  m  —  1  ,  . . .  3  ,  2  , 1 

2n  — 2q  — 2v— 2m  ,  2n  — 2q  — 2v  — 2m  ...4,2 
kleiner  als  die  Zahlen 

2n  — 2v  — 2q  — m  ,  2n  —  2v  —  2q  —  m  —  1  , .  . .  3  ,  2  1. 

B.  Dagegen  in  dem  Ausnahmfalle 

2n  — 2q— 2v  — 2m  =  o  • 

verlangen  die  beiden  Methoden  identiseh  dieselben  Operationen. 

Meine  Methode  verlangt  nehmlieh  in  diesem  Falle  die  Operationen 

m  ,  m  —  1  ,  m  —  2  , . . .  3  ,  2  ,  1. 

Die  alte  Methode  verlangt  die  Operationen 
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2n  — 2q  — 2v  — m  ,  2n  —  2q  —  2v  —  m  —  1 , 

2n  —  2q  —  2v  —  m—  2,....  3,  2,1, 
was  eben  auf  dasselbe  hinauskommt. 

Endlich  werden  wir  den  Fall  q  =  1  etwas  genauer  betraehten. 

Eine  Glei ch ung 

F  (Xj  . . . .  pn)  =  o 
soll  integrirt  werden,  und  man  kennt  2v+m  Integrale 

9l  ?2  •  •  •  92v  +  w 

aus  denen  kein  neues  Integral  durch  Anwendung  des  Poisson- 

Jacobi'sch«en  Theorems  gefunden  werden  kann.    Die  Gruppe 
.  .  .  92v+m 

enthalt  ausser  F  m  ausgezeichnete  Funktionen. 

Ist  hier  die  Zahl  der  bekannten  Integrale 

2v  +  m  <  n  —  1 
und  al  so 

ni  <  n  —  1 
so  ist 

2v  -f  2m<  2n  —  2 
und  also 

2n  — 2v  — 2m  — 2>o. 

Nach  unseren  obenstehenden  Éntwickelungen  verlangt  also  unsere 

Methode  in  diesem  Falle  einfachere  Integrationen  als  die  alte 
Methode. 

Sei 

2v  +  m  =  n  —  1 

ist  dann  v  =  o ,  so  ist  m  =  n  —  1 ;  als  dann  ist 

F<px  o2  .  .  .  cpm 

ein  Involutions  -  System ,  dessen  Integration  nach  der  neuen  Jaco- 

bi'schen  Methode  nur  Qvadratur  verlangt. 
Ist 

2v  +  m  =  n  —  1 
und 

v  ̂ >  o 
so  ist 
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m  <  n  —  3 und  also 

2v  +  2m  <  2n  —  4 
oder 

2n  —  2v  —  2m  —  2  >  o. 

In  diesem  Falle  verlangt  also  meine  Theorie  einfachere  Integra- 
tionen  als  die  alte  Methode. 

Wir  sch  rn  also,  dass  tv  enn  eine  Gleichung 

F  (x1  .  .  .  p„)  =  o 
integrirt  w  er  den  soll,  und  man  mekr  als  zwei,  aber 

weniger  als  n  Integrale  kennt,  aus  denen  heine  w  eiter e 

lntegrale  vermdge  des  Poisson-Jacobi\s chen  Theor ems 

hergeleitet  werden  konnen,  so  v  er  einfacht  meine  Me- 

thode immer  die  zur uckstehenden  Integrations-Schwie- 

r  i  gkeite  n. 
Wir  betrachten  nun  den  Fall 

2v  -(-  m  >  n. 

Nach  unseren  fruheren  allgemeinen  Entwickelungen  soll  der  un- 

giinstige  Fall,  in  dem  meine  Methode  keine  Vereinfachung  leist  et. 

alsdann  eintreten,  wenn 

2n  — 2v— 2m  —  2  =  o. 

Diese  Bedingung  tritt  ein,  wenn  die*  Gruppe 
F  9j  92  .  .  .  .  92v  +  m 

die  grdsstmdgliche  Zahl  ausgezeichnete  Funktionen  ent  halt  und 
sonst  niemals. 

Soll  eine  Gleichung 

F  (Xl   .  .  .  pn)  =  0 
integrirt  trer  den,  und  kennt  man  me  hr  als  ZWti  Integrale 

9i  92  •  •  •  9r 
so  ver  ein  facht  meine  Methode  immer  die  zuriickstehendtn 

l  n  teg  ra  f  ions-  Sch  wi  e  r  igkt  it  en  .  wen  n 

r  <  i). 
Ist  dage  f  f  en 

r  =  n 

und  ent  halt  du  bet  die  Gruppe 
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F<?i   •  ■  •  9r 

die  grosstmoyliche  Zahl  ausgezeichnete  I unktionen,  so 

verlangt  meine  Methode  ebenso  schwierige  Integratio- 

nen  wie  die  alte  ̂ Iheorie. 

§  7. 
Schematisch  ausgefiihrte  Beispiele. 

Um  die  Bedeutung  der  vorangehenden  Theorien  klar  hervor- 

treten  zu  lassen,  behandle  ich  einige  Beispiele  schematisch. 

I.    Sei  vorgelegt 

p10  — f  (xx  .  .  .  x10  p2  .  .  .  p10)  =  o 
mit  sieben  bekannten  Integralen 

9i  •  •  •  97     (9  >Pio —  *)  =  <> 
die  zusammen  mit  (p10  —  f)  eine  Gruppe  bilden.    Es  sind  hier  4 
Falle  denkbar,  die  eine  verschiedene  Behandlung  verlangen. 

1)  Unsere  Gruppe  enthålt  ausser  (p10  — f)  nur  eine  ausge- 

zeichnete Funktion.  Alsdann  verlangt  das  zuruckstehende  Inte- 

grations-Geschaft  die  Operationen 

1  ,  10  ,  8  ,  6  ,  4  ,  2. 

2)  Unsere  Gruppe  enthålt  ausser  (p10  —  f)  noch  drei  ausge- 

zeichnete Funktionen.  Alsdann  sind  folgende  Operationen  noth- 
wendig 

3,2,1,8,6,4,2. 

3)  Enthålt  die  Gruppe  ausser  (p10  —  f)  fiinf  ausgezeichnete 
Funktionen,  sind  folgende  Operationen  nothwendig 

5,4,3,2,1,6,4,2. 

4)  Ist  endlich  die  Gruppe  ein  Involutions-System,  so  sind  nur 

folgende  Operationen  nothwendig 

4,2. 
Fruher  wusste  man  nur  den  letzten  Fall  in  so  einfacher  Weise 

zu  behandeln.  Die  ubrigen  Falle  tvaren  nicht  bekannt;  man  ver- 
langte  da  immer  die  Operationen 

11,10,9,  3,2,1. 

Ich  resumire  dieses  Beispiel  durch  folgendes  Schema: 
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1  ausgezeichnete  Funktion 1,10,8,6,4,2 

3  ausgezeichnete  Funktionen 3,2,1,8,6,4,2 
• 

5  ausgezeichnete  Funktionen 0.4,0,2,1.0,4.2 

7  ausgezeichnete  Funktionen 4  9 

Die  alte  Methode  verlangte 
ausser  im  letzten  Falle 11  .10.9,8,  ....  3,2,1 

2)  Sei  vorgelegt 

p10  —  f=o mit  8  bekannten  Integralen 

?1  Y2    •   •   •  98 

die  mit  (p10  —  f»  eine  Gruppe  bilden. 

Das  folgende  Schema  angiebt  die  verschiedene  mogliche  Falle, 

verglichen  mit  der  alten  Methode: 

keine  ausgezeichnete  Funktion 10. S, 6.4,  2 

2  ausgezeichnete  Funktionen 2.1,8,6,4,2 

4  ausgezeichnete  Funktionen 4,3,2,1,6,4,2 

6  ausgezeichnete  Funktionen 6.5.4.3.2,1,4.2 

8  ausgezeichnete  Funktionen 

Die  alte  Methode  verlangte 
ausser  im  letzten  Falle 10,9,8.7  3.0,1 

3)  Sei  vorgelegt 

Pio  —  f=o mit  12  bekannten  Integralen: 

9i  92  •  •  •  •  9u 

die  mit  (p10  —  f)  eine  Gruppe  bilden. 

Das  folgende  Schema  erklart  die  moglichen  Falle,  verglichen 
mit  der  alten  Methode: 
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keine  ausgezeichnete  Funktion 4,2 

2  ausgezeichnete  Funktionen 

2  , 

l  .*! 
2 

4  ausgezeichnete  Funktionen 

4, 

3,2, 

1,3 

6  ausgezeichnete  Funktionen 

6, 

5,4, 
3,2,1 

Die  alte  Methocle  verlangte 
immer 

6, 

5,4, 
3,2,1 

Man  sieht,  dass  unter  den  4  Fallen,  die  bei  der  neuen  Methode 

eintreten  konnen,  es  nur  ein  ist,  der  letzte  nehmlich,  der  ebenso 

schwierige  Integrationen  wie  die  alte  Methode  verlangt. 

Zuletzt  muss  ich  eine  wichtige  Bemerkung  machen,  auf  welche 

ich  ein  anclermal  ausfilhrlicher  eingehen  werde.  Es  ist  in  derThat 

wie  ein  Beispiel  zeigen  wird,  fast  immer  moglich  noch  viel  gros- 

sere  Integrations-Vereinfachungen  zu  erreichen. 

Sei  vorgelegt 

90  =  pn—  f=o 
mit  vier  Integralen 

9i  929394  ;i  (9o9)  =  o 
die  mit  o0  eine  Gruppe  bil  len,  deren  einzige  ausgezeichnete  Funk- 

tion 90  ist.   Ich  stelle  auf  das  vollstandige  System 

(?fl  *)  =  0  ,  tøj  fy  =  o  .  .  .  (?4  40  =  0 
und  sucht  ein  gemeinsames  Integral  nach  der  Mayerschen  Methode. 

Das  Mayersche  Theorem  zeigt,  dass  wenn  ein  Integral  gefunden 

wird,  so  åndet  man  im  Allgemeinen  gleichzeitig  mehrere,  z.  B.  drei 
+1  *S 

Non  bilden 

9o9i  92  93  94  ̂ i^2 

eine  achtgliedrige  Gruppe  mit  einer  bekannten  ausgezeichneten 

Fuuktion  c?0.    Alsdann  existirt  jedenfalls  noch  eine  solche  'j>0,  die 
in  der  bekannten  Weise  bestimmt  wird.   Alsdann  ist 

9o  =  C,+0=-C Vidensk.-Selsk.  Forh.  1873.  4 
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ein  Jacobrscbes  System  mit  sechs  bekannten  Integralen.  Alsdann 

steilt  man  auf  die  acht  Gleichungen 

(^iX)  =  o,(i'h  x)  =  o 
und  sucht  ein  gemeinsames  Integral  nach  der  Mayerschen  Metbode. 

Findet  man  nun  z.  B.  fiinf  Integrale 

Xi  I2  ■  •  •  Is 
so  ist 

9o  i  •  jjbXi  •  •  -  Xi 
eine  Gruppe,  die  ausser  90 ,  O0  mehrere  ausgezeichnete  Funktionen 

entbålt.  die  bestimmt  werden  mussen,  u.  s.  w. 

Kommt  man  endlich  zu  einem  vollståndigen  Systeme,  dessen 

såmmtliche  Losungen  sich  bestimmen  lassen,  so  verlangt  die  Inte- 

gration  von 

Pn  —  f  =  0 
nur  ausfuhrbare  Operationen. 

Note. 

Angeregt  durch.  eine  Bemerkung  meines  Freundes  Maver  fand 

ich.  dass  meine  Tbeorie  der  Gruppen  unmittelbar  einen  fundamen- 

talen  Satz  betreffend  das  Poisson-Jacobi'sche  Theorem  gab. 

Hulf-Satz.    Geniigen  alle  gcmcinsame  Integrale  F  r  on 

(n  F)  =  0  ,  (?2  F)  =  0 
zuglexcli 

(-F)  =  o 
50  grfiort  m  der  von  q1  und  92  bestimmte  Gruppe      .  .  .  9,. 

Denn  die  gemeinsamen  Integrale  von  fø  F)  =  0  und  (o2  F)  =  0 

befriedigen  das  vollståndige  System 

tø,  F)  =  0  ,  (92  F)  =  0  .  .  .  .  (9,  F)  =  0. 
Sollen  sie  nun  zugleich 

(K  F)  =  0 geniigen,  so  muss  die  letzte  GleicbungMn  der  bekannten  Beziebung 

zu  unserem  vollståndigen  Systeme  steben.  In  Folge  dessen  ver- 

scbwinden  gewisse  Funktional-Determinanten.  was  darauf  binaus- 

kommt,  dass  %  eine  Funktion  von  9t  .  .  .  9r  ist. 
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Haupt-Satz.  Liegen  fy  und  cp2  in  Involution  mit  einer 

Funktion  F,  und  f  in  A  ti  man  durch  irgend  eine  Operation 

(Differentationen,  Integrati  onen),  die  sich  ivohlb  emerkt 

nur  au  f  9X  und  c2  bezieht,  eine  weitere  Funktion  die 

ebenso  mit  F  in  Involution  liegt,  so  gehort  iz  der  von 

9j  und  o2  bestimmten  Gruppe. 

Dieser  Satz  folgt  als  Corollar  aus  unserem  Hulf-Satze.  1 

'  Meine  nachste  Aibeit.  die  in  diesen  Tågen  gedruckt  wird,  dehnt  u.  A  die 
Theorien  dieser  Abhandlung  auf  Gleichungen  aus,  in  denen  die  unbekannte 

Funktion  explicite  vorkommt. 

4* 



Partielle  Differential-Gleichungen  I.  0.,  in  denen 

die  unbekannte  Funktion  explicite  vorkommt. 

Von 

Sophus  Lie. 

(Vorgelegt  21  Mårz  1873). 

In  der  nachstehenden  Abhandlung  dehne  ich  diejenigen  The- 

orien,  die  ich  in  der  vorangehenden  Arbeit  fiir  Gleichungen 

F  (x,  .  .  .  x„  Pi  .  .  .  p„)  =  o 
entwickelt  habe,  auf  Gleichungen 

F  (zx,  .  .  xn_!  pt  .  .  .  pn-,)  =  o 
aus,  in  denen  die  unbekannte  Funktion  explicite  vorkommt.  Um 

mich  auf  jene  Arbeit  stutzen  zu  konnen,  denke  ich  mich  zuerst 

F  (z  .  .  .  p„_i)  =  o  in  der  bekannten  Weise  1  auf  die  Form 

f&  •  •      '■  ■  •  1t-)  =  o 
gebracht,  wo  F  hinsichtlich  der  Differential-Quotienten  pt  .  .  .  pn 
homogen  von  nullter  Dimension  ist. 

Mein  eigentlicher  Zweck  ist  eine  Invarianten-Theorie 2  der 
Gleichungen  F  (z  .  .  .  p„_i)  =  o  aufzubauen.  Gleiehzeitig  gelingt 

es  mir  neue  und  bemerkenswerthe  Integrations-Theorien  zu  ent- 
decken. 

Der  Kurze  wegen  sage  ich  stått:  «Funktion,  die  hinsichtlich 

der  Differential-Quotienten  p,  p2  .  .  .  p„  homogen  ist"  nur  Jiomo- 

gene  Funktion".    Ich  bezeichne  solche  Funktionen  mit  h  oder  H; 

1  Cf  r.  'las  fferthvolle  Work  von  Imschenelahy:  Sur  l'i  ntéj^ration  des  cquations  aux 
dérrféei  partfellei  du  premier  ordre,  §  14. 

'  I  rn  Uébrfget)  giebt  diese  Aldiandlunjr,  wie  ich  bel  einer  ånderen  Gelegenheit 
ausluhilicher  zeigen  werde,  einen  Bcitraj;  zur  Theorie  partieller  Differential- 
Gleicliungen  hlihere.r  Ordntrøg  mit  intermcdiiiren  Integralcn. 
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auch  sei  hervorgehoben,  dass  homogene  Funktionen  nullter  Dimen- 
sion  mit  N  bezeichnet  werden. 

Homogene  Beruhrungs-Transformationen.  Es  giebt,  wie  ich 
bei  einer  ånderen  Gelegenheit  beweisen  werde,  eine  ausgedehnte 

Categorie  Beriihrungs-Transformationen,  welche  homogene  Funk- 

tionen in  homogene  Funktionen  von  derselben  Dimension  iiber- 

fiihren;  ich  nenne  dieselben  homogene  Beriihrungs-Transformationen. 
Der  Zweck  dieser  Abhandlung  ist,  so  kann  ich  auch  sagen,  eine 

Invarianten-Theorie  homogener  Funktionen  gegemiber  homoge- 

nen  Beruhrungs-Transformationen  zu  giunden. 
Indem  ich  mich  vorbehalten  muss,  bei  einer  ausfiihrlicheren 

Darstellung  der  neuen  Theorien  dieser  Arbeit,  die  Existenz  der 

homogenen  Beruhrungs-Transformationen  nachzuweisen,  beschrånke 

ich  mich  hier  darauf,  als  weiteres  Postulat  ein  Theorem,  wel- 

ches  im  Folgenden  gelegentlich  angewandt  wird,  aufzustellen;  das- 
selbe  ist  im  Uebrigen  im  Wesentlichen  mit  einem  Satze  aeqvivalent, 

den  ich  schon  friiher  gegeben  habe. 1 

Sind2  X4  Xa  .  .  .  X„  n  Funktionen  nullter  Dimension,  die 
paarweise 

(XiXk)  =  o 
geben,  so  ist  es  immer  mbglich  (und  zwar  in  einziger  W  eise)  n 

solche  homogenen  Funktionen  er s ter  Dimension  Px  P2  .  .  .  .  Pn  zu 

finden,  dass 
Xj  =  X, ,  Pi  =  P; 

eine  homogene  Beruhrungs- Transf or  mation  definiren. 3 

1  Berichte  der  Acad.  zn  Chr.a  1872.    Kurzes  Resurné  .  .  .  pg.  1. 
2  Hinsichtlich  der  Theorie  der  homogenen  Beriihriings-Transfoimationen  ist  das 
Folgende  eine  Andeutnng,  ob  auch  keine  hinlånglich  klare: 

Es  sei  9  (£  £x  .  .  .  TCi  •  •  •  TC„_i)  =i  0  eine  Gleichung,  die  in  der 

p,  pn— 1   bekannten  Weise  der  homogenen  Gleichung  F  (x,  ....  xn  ~  •  •  ■         )  —  ° 

entspricht.      Eine  Beruhrungs-TransforiDation  der  Variabeln  £n_i 

TC,  .  .  .  .  TCn_i   bestimmt   eine  homogene  Beruhrungs  -  Transformation  zwischen 
X,  .  .  .  .  Xn  p,  •  .  .  pn- 

3  Zwischen  den  Gleichungen 
X  j  ZZZ  X  |  ,  X 2  —  X 2  ,  •  •  •  Xn  —  Xn 
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§  b Homogene  Funktionen. 

In  erster  Nummer  gebe  ich  gewissermassen  eine  Erweiterung 

des  bekannten  Satzes,  dass  eine  Funktion  F  (zx1  . . .  xn_i  px  . . .  pn_i) 

2n— 2  Funktionen  9  (z  xl  . . .  pn_])  bestimmt,  die  mit  F  in  Involu- 

tion  1  liegen,  diejenigen  9  nehmlich,  die 

[F  9]  =  o geniigen.  In  zweiter  Nummer  gebe  ich  sodann  eine  wichtige  Um- 

kehrung  dieses  Satzes. 

L    Satz  1.    Ist  H  eine  homogene  Funktion,  so  bilden 

(HF)  =  o,|rPi-^  =  o 
ein  vollstdndiges  System. 

Setze  ich  nehmlich 

(HF)  =  A1  (F)  !T  Vi{l-  =  A,(F) 

so  kommt  durch  Ausfuhrung 

Nun  ist  H  homogen,  etwa  von  s,er  Dimension  und  also 

T*i5 =sh. 
i  =  1  pi Durch  Einsetzung 

At  A,  -  A2  A1  =  (H  -  sH  ,  F)  =  (1  —  s)  (H  F) 
oder 

At  As  —  A2  A1  =  (l— s)  kx. 

ist  es  nehmlich  moglich  die  Differential-Qvotienten,  die  nur  in  nullter  Dimension 
auftreten,  zu  climiniren.    Hierhei  erhalten  wir  eine  oder  mehrere  Gleichungen 

9,  (X,   .  •  XiiX,  .  .  .  X„)  =  o  .  .  .  .  9n  =0 
die  in  der  bckanntcn  Weise  eine  Bcriihrungs  -Transformation  definiren,  welchc 
die  vcrlangten  Kigcnschaftcn  bcsitzt. 

?  Ich  sage,  dass  die  beidcn  Funktionen  F  (z  .  .  .  pn-l)  und  9  (z  .  .  .  p,,-i)  in 

Involution  liegen,  wenn  die  Gleichungen  F  =Coast.,  9  —  Const.  die  giOsstmOg- 
liche  Zahl  gemeinsamer  Losungcn  besitzen. 
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Bemerken  wir  hier  dass  A2  (F)  =  o  niemals  eine  algebraische 

i~n  dF 

Conseqvenz  von  A1  (F)  =  o  sein  kann,  indem   2    Pi-^—  nicht  auf 

die  Form  (KF)  gebracht  werden  kann,  so  sehen  wir,  dass  wie  be- 

hauptet  Ax  (F)  =  o  und  A2  (F)  =  o  ein  vollståndiges  System  bilden. 
Erinnert  man,  dass  die  Gleichung i  =  n  dF 

2    pi  —  =  o 

eben  alle  Funktionen  nullter  Dimension  definirt,  so  erhålt  man  die 

beiden  folgenden  Corollar. 

Corollar  1.  Ist  H  homogen  von  nullter  Dimension,  so  sind 

alle  Losungen  F  von 

(H  F)  =  o 
ausgenommen  eine,  von  nullter  Dimension. 

Corollar  2.  Ist  H  homogen,  aber  nicht  von  nullter  Dimension, 

so  sind  alle  Losungen  F  von 

(H  F)  =  o 
ausgenommen  H  selbst,  von  nullter  Dimension. 

Satz  2.  Ist  K  =  F  (H)  und  bezeichnet  H  eine  homogene  Funk- 
tion,  so  ist 

"i 

i  —  n 

(KF)  =  0,2^  =  0 

ein  vollståndiges  System. 

Denn  (KF)  ist  nach  unserer  Voraussetzung  gleich  K'H  (HF) 
und  also  sind  die  Gleichungen 

aeqvivalent  mit 

(HF)  =  0;inp 
i  =  1  d^ die  ein  vollståndiges  System  bilden. 

2.    Satz  3.  Bilden 

(KF)  =  0',|"Pidi=° 
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ein  voUståndiges  System,  so  muss  K  die  Form  F  (H)  besitzen,  ivo 

H  ir g end  eine  homogene  Funktion  bezeiehnet. 
Denn  setze  ich 

(KF)  =  A1(F),,2°p^  =  A!(F) 

i  =  1  up' so  finde  ich  durch  Ausfiihrung 

•     i  —  1  up' 
Sollen  also  kx  =  o  und  Ag  =  o  ein  voUståndiges  System  bilden, 

so  ist  dazu  notliwendig  und  hinreichend,  dass  eine  identische  Gleich- 

ung  der  Form 

(K-!I°PiSL,F)=MKF)+ij-'iI,1,piS 
stattfindet,  wobei  \  und  ganz  beliebige  Funktionen  von  x1 . .  pn 

bezeichnen  konnen. 

Setze  ich  hier  der  Kiirze  wegen 

i  =  i  aP so  lost  die  obenstehende  Gleichung  sich  in  die  beiden  Systeme  auf: 

P=  1 ,  2 , . . .  n. 

(A) 

(B) 

Aus  dem  Systeme  (A)  folgt  bekanntlich 

K  -  Q  =  F  (x,  . .  xn  K) 
oder 

Q  =  Q  (Xj  . . .  xn  K). 

Es  ist  aber 

und  also  geniigt  K  der  linearen  partiellen  Differential-Gleichung 
(IK  åE       ̂   t  TA 

p»    +      ̂        ■•<..* K)' 
deren  Integration  giebt 

K  =  K  (x,  . . .  xn  h), 

wo  h  irgend  eine  homogene  Funktion  bezeiehnet. 
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Ist  nun  h  etwa  von  ster  Dimension,  so  wird 

Q  =  2  Qpi  å±  =  K'*  2  \      =  s  h  K'h 
i  =  i     Pl  j  —  i  dP' 

und  folglich 
K  —  Q=K  —  s  h  K'h . 

Aber  wir  wissen,  dass 

d  (K  —  Q)  _  *  dK 
dpi  dpi 

und  also 

,  _  d  (K  -  8  h  K'h )  dh    ,    dk  db 
dh  dpi        dh  dpj 

oder 

)  = d  (K  ~  shK'h  •  i? A  ~~         dh         '  dh 

und  durch  Ausfiihrung 

X=l  — s  — shf> 
K  h 

Setzen  wir  die  gefundenen  Werthe  fiir  K ,  K  — 12  und  X  in 

d  (K  —  O)  dK  - 

ein,  so  erhalten  wir  das  aeqvivalente  System 

BflL  +  Bh«L,h'Æ-^J  1  =  1, ...n dxi  Eh  dhdxi        '       ]  ' 
oder  wenn  wir  bemerken,  dass  die  linke  Seite  eine  Funktion  von 

xt  . . .  x„  h  ist,  die  ich  s  C;  (xt  . .  xn  h)  nenne : 

s  91  (xt  . . .  xn  h)  =  [i  Pi    i  =  1  ,  2  , . . .  n. 

Die  weitere  Discussion  dieses  Systems  muss  in  verschiedener 

Weise  gefiihrt  werden,  je  nachdem  ^  verschwindet  oder  von  Null 
verschieden  ist. 

a.    \k  <  o 

Ist  \k  von  Null  verschieden,  so  konnen  wir  setzen 

  S9i  .  .  .  xn  h)          S9h  (x,   .  ■  Xn  h)  ,q\ 
^~        Pi  Pk  ^  ) 

wo  i  und  k  zwei  beliebige  unter  den  Zahlen  1 ,  2  ,  . . .  n  bezeichnen. 

Es  ist  nun  klar,  dass  h  entweder  in  cpj  oder  in  cpk  vorkommen 

muss,  denn  sonst  håtten  wir  eine  Gleichung  der  Form 

9i  fx,    .  .  Xn)    _    9k  (X,    .   .  Xn) 
Pi  pk 
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was  absurd  ist.  Man  findet  also  duren  Auflosung  von  (C)  hin- 
sichtlich  h 

h  =  h(x1...x„-EL); 

h  ist  also  eine  Funktion  nullter  Dimension,  das  heisst 
s  =  o. 

Setzen  wir  aber  diesen  Werth  in 

p  —  s?i 

ein,  so  wird  auch     gleich  Null,  was  unseren  Voraussetzungen  wider- 

spricht.    Die  Annahme  jj.  <  o  giebt  also  Nichts. 

b.    ]x  =  o. 

Ist  ij.  gleich  Null,  so  verschwinden  alle  Producte  scpj,  und  zwar 

kann  dies  in  zwei  Weisen  gescbehen,  jenaebdem 

s  =  o 

oder 

9i  =  o. Die  Annahme  s  =  o  giebt  h  gleich  einer  Funktion  nullter 

Dimension.  Alsdann  wird  auch  K  eine  solche  Funktion,  und  an- 

derseit  ist  bekanntlich  (Satz  1). 

(KF)  =  o,  '5  VgLi-b 
ein  vollståndiges  System  ist,  wenn  K  von  nullter  Dimension  ist. 

Sind 

\k  =  o  ,  9i  (xt  .  .  .  xn  h)  =  o 
so  konnen  wir  uns  zwei  Falle  denken.    Entweder  verschwindet  cpi 

nicht  identisch,  sondern 

9,  (X|  .  .  xn  h)  —  o 

'bestimmt  h  als  Funktion  von  xl     .  .  xn.    Alsdann  wird 
K  =  K(Xl  .  .  xn) 

und  es  ist  auch  klar  (§  1,  Satz  1),  dass  in  diesem  Falle 

ein  vollstiindiges  System  bilden.  —  Oder  auch  verschwinden  alle 

9,  identisch.  Ist  dies  der  Fall,  so  mussen  wir  auf  das  System  B 

recurriren,  welches  nun,  weil  jj.  =  o,  in  folgendes  ubergeht: 
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d(K-H)  =  xdK     i  =  1...n. dxi  dxi 

Erinnera  wir,  dass  zugleich 

finden  wir 

oder 

Aber 

H3-0)  =  X4K  i=i...n dpi  dpi 

K  —  il  =  F  (K) 

Q  =  a  (K). 

und  also  geniigt  K 

woraus  folgt 

0=    2  P: 

i-l  ̂  

K  =  K  (H) 

wo  H  eine  beliebige  homogene  Funktion  bezeiehnet. 
Unser  Satz  ist  also  immer  wahr. 

§  2. 
Homogene  Gruppen. 

3.  In  diesem  Paragraphe  betrachte  ich  homogene  Funktionen 

h.2 . . .  hr,  die  eine  Gruppe  bilden.  Dabei  hebe  ich  sogleich  her- 

vor,  dass  Funktionen  F^...^),  die  einer  solchen  Gruppe  ge- 
horen.  im  Allgemeinen  nicht  homogen  sind.  In  Folge  dessen  sind 

die  Glieder  einer  aeqvivalenten  Gruppe  im  Allgemeinen  nicht  ho- 
mogen. 

De  f.    Eine  r-  gliedrige  Gruppe,  die  r  homogene  und  von  ein- 

andem  unabhångige  Funktionen  \  \  hr  enthålt,  und  icelche 

also  die  Form  hx  h2  .  . .  hr  erhalten  hann,  nenne  ich  eine  homogene 

Gruppe.  Dabei  bemerJcen  wir,  dass  nicht  alle  Funktionen  einer 

solchen  Gruppe  homogen  sein  brauchen. 
Bilden  insbesondere  eine  Anzahl  Funktionen  nuUter  Dimension 

eine  Gruppe,  so  sind  alle  Funktionen  der  Gruppe  homogen  von 
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nullter  Dimension.    Eine  solche  Gruppe  nenne  ich  zuweilen  eine 

rein  homogene  Gruppe. 

Ich  gehe  dazu  iiber  die  Existenz  homogener  und  rein-homo- 

gener  Gruppen  nachzuweisen. 

Satz  1.  Sind  ha  und  h^  homogene  Funktionen ,  bez.  von  aler 

und  £,er  Dimension,  so  ist  (ha  h^)  homogen  von  (a  +  p  —  l)lfr  Di- 
mension. 

Denn 

(nan?)  =  ̂ --  — -  —  — 
,  .  .        .    ,  dha        ,   dhg  , 

und  nier  smd  —  und  jjj-  homogen  (wie  immer  hinsichtlich  px  . . 

.  .p„)  und  zwar  bez.  von  a,er   und  $,er  Dimension:  es  sind  fer- 
dha       .  dhS 

ner  —  und  ~-  homogen  bez.  von  (a— l)ter  und        l),er  Dimen- 

,  ,  dhadhS     .    dhadh3  s  ̂  
sion.    Also  smd  sowohl  —  t-^-  wie  —  —  von  (a  -f-  £  —  l),er  Di- 

dxi  dp,-  dpi   dx,  J 
mension,  und  in  Folge  dessen  ist  dies  auch  mit  (hah^)  der  Fall; 

was  eben  meine  Behauptung  war. 

Satz  2.  Zwei  homogene  Funktionen  erzeilgen  eine  homogene 

Gruppe. 

Sind  nehmlich  \  h2  homogen,  so  ist  nach  dem  vorangehenden 

Satze  dies  auch  mit  (h,  h2)  der  Fall.    Setzen  wir  hier 

(h,  h2)  =  h3 
so  sind  auch  (hj  h3)  und  (t^  h3)  homogen  u.  s.  w. 

Satz  3.  Bilden  EtBt .  ,.H,  eine  homogene  (keine  rein -homo- 
gene) Gruppe,  so  kann  man  immer  eine  aeqvivalente  Gruppe 

N,  N,  .  .  .  N,  i  P  finden,  unter  dercn  r  Glieder  r— 1  von  nullter  Di- 
mension sind,  und  ein  Glied  homogen  von  erster  Dimension  ist. 

Denn  es  ist  immer  moglich  solche  Zahlen  ̂   x, . . .  ar.[  ar  zu 

finden,  dass  die  Bruche 

at,       a2  ar_i 
Hj      IT2     ....  Hr_i_ 
Hr      Hr  Hr 

die  ich  beziiglich 

N,  N2  Nr_, 
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Mf 

nenne,  homogen  von  nullter  Dimension  sind  und  dass  Hr  ,  die 

ich  P  nenne,  von  erster  Dimension  ist.  Zwischen  Na  .  .  .  Nr_i  P 

kann  nun  keine  Relation  stattfinden,  denn  sonst  existirte  eine 

solche  zwischen  Ut  H2  .  .  .  Hr_i  Hr.  Also  bilden  Nt\  .  .  Nr_t  P 

eine  Gruppe,  die  mit  der  urspriinglichen  aeqvivalent  ist. 

Satz  4.  Eine  rein-homogene  Gruppe  N2  .  .  .  Nr  muss  ein 

Involutions-System  sein. 

Denn  (Ni  Nk)  ist  (§  2,  Satz  1)  eine  homogene  Funktion  —  lter 

Dimension,  die  nur,  wenn  sie  identisch  verschwindet,  eine  Funk- 

tion von  Kj . . .  %  und  also  selbst  von  nullter  Dimension  sein  kann. 

Satz  5.  Eine  homogene  Gruppe  mit  mekr  als  n  Glieder  hann 

nicht  rein-homogen  sein. 

Denn  eine  rein-homogene  Gruppe  ist  ein  Involutions-System, 

und  ein  Involutions-System  kann  hochstens  n  Glieder  enthalten. 

§  3. 
Aufstellung  eines  Haupt-Satzes. 

4.  Satz  1.  Ist  \  hg  .  .  .  .  hr  eine  homogene  Gruppe,  so 
bilden 

(h1F)  =  o...(h,F)  =  o/j"PiJ  =  o 
ein  vollståndiges  System,  wenn  nicht  zufdlligerweise  die  letzte  Gleich- 

ung  eine  algebraische  Conseqvenz  der  vorangehenden  ist. 
Denn  setzen  wir 

(hiF)  =  A,(F),13np1"f  =  B(F) 

i=_,  <ip. so  ist  A  Ak  —  Ak  A;  eine  lineare  Funktion  aller  A,  weil 

{\Y)  =  o  (hrF) 

ein  vollståndiges  System  bilden.  Bei  Ausfuhrung  finden  wir  (wie 
fruher) 

Ai  B  —  B  A  =  A. 

Wir  sehen  also,  dass  sowohl  A,  Ak  —  Ak  A;  wie  A:  B  —  BA  eine 

lineare  Funktion  von  kx  A2  .  .  .  ArB  sind.  Erinnern  wir  nun,  dass 

zwischen  den  r  ersten  Gleichungen  des  Systems 
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A1(F)  =  o,  A2(F)  =  o  ...Ar(F)  =  o,  B  (F)  =  o  (C) 
keirie  Relation  stattfinden  kann,  tøéu  dreselben  cin  vollståndiges 

System  bilden,  so  bleiben  nur  die  beiden  folgenden  Moglichkeiten, 

die  wie  wir  spåter  sehen,  beide  eintreten  konnen:  entweder  ist  C 

ein  vollståndiges  System,  oder  auch  ist  die  letzte  Gleichung  in  C 

eine  algebraische  Conseqvenz  der  iibrigen. 

SdetS  2.  Die  Polargruppe  einer  homo  genen  Gruppe  hj  h2  .  . . .  hr 

enthålt  2n  —  r — 1  Glieder  nidlter  Dimension,  wenn  nicht  zufålliger- 
iveise  alle  2n —  r  Glieder  derselben  von  nullter  Dimension  sind. 

Denn  die  Gleichung 

i  „  dF 

definirt  eben  alle  Funktionen  nullter  Dimension.    Ist  nun 

(hlF)  =  o..'..(hrF)  =  o;i"pi^  =  o 
ein  vollståndiges  System  mit  2n  —  r —  1  gemeinsamen  Losungen. 

so  giebt  es  also  2n  —  r  —  1  Funktionen  nullter  Dimension,  die 

(h,  F)  =  o....(hrF)  =  o 

geniigen,  und  also  (l^  h2  . . .  hr)'s  Polargruppe'  angehoren.    Ist  da- i  —  n  dF 

gegen  -  på—  =  o  eine  algebraische  Conseqvenz  der  eben  ge- 

schriebenen  Gleichungen,  so  sind  alle  Losungen  derselben  von 

nullter  Dimension.  Alsdann  enthålt  die  Polargruppe  nur  Funktio- 

nen nullter  Dimension.  1 

5.  Ich  werde  in  dieser  Nummer  eine  Integrations-Methode 

der  Gleichungen 

N,  (x.  . .  xn     . . .      )  =  Const. 1X1  pn  pn 

angeben,  die  hinsichtlich  der  Zahl  und  der  Ordnung  der  notlnven- 

digen  [ntegrationen  mit  finneren  Methoden  iibereinstimmt. 

1  Ist  N,  ...  Nr  eine  rein-homogene  Gruppe  wo  r  <T  n,  so  kann  die  Polargruppe 
nicht  rein-homogen  sein.  Denn  sonst  crhielten  wir  cin  Involutions-Systein  mit 
2n  Gliedern.    In  Folge  dessen  bilden 

i  =  n  1F 

(N,F)=0...(Nr>)=0,  2  nrrso 

Ist*  (,p' 

immer  cin  vollståndiges  System. 
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Ich  stelle  auf  das  vollståndige  System 

(N1B),-io|,3Bp,g--o i  =  I  ' 
und  bestimme  eine  gemeinsame  Losung  N2,  die  von  Nx  verschieden 

ist,  durch  eine  Operation  2n  —  3.    Alsdann  ist 

Nj  =  Const.,  N2  =  Const. 

ein  Jacobi'sches  System.    Ich  stelle  auf  das  vollståndige  System 

(N1F)=o,(N2F)  =  o.,i|"pi^  =  o 
und  bestimme  eine  Losung,  die  von  Nx  und  N2  verschieden  ist, 

durch  eine  Operation.  2n — 5.  Sodann  bestimme  ich  eine  Losung 
des  vollståndigen  Systems 

(N,F)  =  o  ,  (N2F)  =  o  ,  (N3F)  =  ftljVg-  -  o 
u.  s.  w.  In  dieser  Weise  bestimme  ich  eine  Reihe  Funktionen 

N2N3....Nn.    Hier  ist 

Nj  =  at ,  N2  =  a2  , . . . .  Nn  =  an 

i  ein  Jacobfsches  System,  und  zwar  findet  man  die  Losungen  des- 

selben  ohne  weitere  Integration,  indem  man  die  Differential-Quo- 

tienten,  die  nur  in  den  n  —  1  Combinationen  —  ,  —  auf- 
Pn       p.i  pn 

treten,  zwischen  den  obenstehenden  n  Gleichungen  eliminirt, 

§  4. 
Einige  Hiilf-Satze. 

In  diesem  Paragraphe  beweise  ich  einige  Såtze,  die  freilich 

einen  particulåren  Charakter  haben,  die  indess  spåter  eine  wichtige 

Anwendung  finden,  indem  sie  zum  Beweise  eines  Haupt-Theorems 
benutzt  werden. 

6.    Sats  1.    Besitzen  zivei  reciprohe  Gruppen  bez.  die  Form 

x1  x2 . . .  xn_2  xn_i  H 

Xj  x2 .  .  .  Xn_2  xn  K 

und  ist  ddbei  die  erste  homogen,  so  muss  auch  die  andere  es  sein, 
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H  liegt  in  Involution  mit  xt  x2  .  .  .  xn_2xn  imd  besitzt  also 
die  Form 

H  =  H  (xx  Xg . . .  xn  pn_!). 

In  entsprechender  Weise  sehen  wir,  dass 

K  =  K(x1x2...xn  p„). 
Nun  ist  ferner 

(H  K)  =  o oder  entwickelt 
dH     dK         dH_  dK_ 

dxn   '  dpn  dpn  -1  '  dXn-1 
oder 

dH  _dK_ 

dxn       _  dXn-1 

_dH_  _    dK  ' dpn—  1  dpn 

Hier  kann  die  linke  Seite  ausser  x1  . .  .xn  nur  pn_i  enthalten,  welche 

Grosse  indess  offenbar  nicht  auf  der  rechten  Seite  vorkommt.  Un- 

sere  beiden  Briiche  sind  also  Funktionen  von  xx  . . .  xn  allein,  etwa 

gleich  x.  (Xj  ...xn).    H  und  K  genugen  folglich  bcz.: 
dH  f  v  dH 

 Y  (x.  . .  .  xu)        =  o dXn  *  V  1  J  dpn-l 
dK  ,  .  dK 
---^....xj  —  =0 

woraus  durch  Integration 

H  =  H  (xx  . . .  xn_, ,  pn_,  —  fl  dx.) 

K  =  K  (x,  ..xn_2xn  ,p„  —  J  xdx„_,). 
Da  nun  die  Differenz 

Pn-i  —  />;dxM 

eo  ipso  xn  enthålt.  wenn  nicht  x  gleicli  null  ist,  so  kann  H  nur 

unter  der  Yoraussetzung 

X  &  .  i.  x„)  =  o eine  homogene  Funktion  sein.    Alsdann  ist 

K  =  K(X!  . .  .  xn_-..  xn  p„) 

und  die  Gruppe 
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Xj  x2 .  .  .  X„_2  xn  K 
wird  aeqvivalent  mit 

Xl  X„  .  .  .  Xn_2  Xn  pn 

und  ist  in  Folge  dessen  homogen. 

Satz  2.    Besitzen  zwei  reciproke  Gruppen  bez.  die  Form 

N1N2...Nn_2N11_1  H 

l^N,  ...N.-oN.  K 
u:o  alle  N  von  nullter  Dimension  sind,  und  ist  dabei  die  er  ste 

(rnippe  homogen,  so  muss  auch  die  andere  es  sein. 

Nach  unseren  Voraussetzungen  sind  Nx  N2 . . .  Nn_2,  die  ja  gleich- 

zeitig  in  den  beiden  réciproken  Gruppen  vorkommen,  ausgezeichnete 

Funktionen  in  beiden  Gruppen.    Es  ist  also 

ein  Involutions-System,  dessen  såmmtliche  Glieder  von  nullter  Di- 

mension sind.  Alsdann  wissen  wir  (sieh  die  Einleitung),  dass  es 

eine  homogene  Beruhrungs-Transformation  giebt,  die  jede  Funktion 
Nj  in  Xj  uberfiihrt.  Hierbei  geht  H  in  eine  homogene  Funktion  h 

iiber,  wåhrend  K  etwa  in  k  sich  transformirt.  Aber  die  neuen  réci- 

proken Gruppen 
x1  x2 . . . .  Xn_2  xn_i  h 

Xx  Xg  xn_2  xn  k 
geniigen  den  Forderungen  des  Satzes  1;  das  heisst  die  Gruppe 

^^...x,,  k)  ist  homogen.    Fuhren  wir  darum  die  umgekehrte 

homogene  Beruhrungs-Transformation  aus,  so .  geht  (xx  . . .  x„  k)  in 
(Nx  . . .  Nn  K)  iiber,  die  also  auch  homogen  sein  muss. 

7.    Satz  3.    Ist  xt  x2 . . .  xr_!  K  eine  Gruppe  und 

(x,  F)  =  o  . . .  (xt._,  F)  =  o  ,  (KF)  =  o  =  o i  =  1  y 

ein  vollstdndiges  System,  so  muss 

K  =  K  (xx  . . .  xr_!  h) 

wo  h  irgend  eine  homogene  Funktion  bezeichnet.    Es  wird  voraus- 

gesetzt,  dass  r<n.1 

'  Wenn  r  <C  n,  so  ist  die  Polar-Gruppe  bekanntlich  niemals  rein-homogen. [  =  n  dF 

Die  Gleichung    -2    pi        —  0  kann  also  unter  den  im  Texte  gemachten  Vor- 

aussetzungen keine  algebraische   Consequenz   von    (x,  F)  =  o,...  (xr— l  F) 
=  o,(KF)=o  sein. 
Vidensk.-Selsk.  Forh    1873.  5 
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Um  unser  Theorem  zu  beweisen  setzen  wir  voraus,  dass 

xt  . . . .  xr_i  K 

eine  Gruppe  und 

(Xl  F)  =  o  , . . .  (xr_  ,F)  =  o,(KF)  =  o'  1 V  J  =  o 
ein  vollståndiges  System  bilden,  und  suchen  sodann  K  in  allge- 
meinster  Weise  zu  bestimmen. 

Setzen  wir 

(KF)  =  AI(F),  3  pif-  =  A2(F) 

so  sehen  wir,  dass  Alles  darauf  hinauskommt,  K  in  solcher  Weise 

zu  bestimmen,  dass  eine  Gleichung  der  folgenden  Form  stattfindet 

A,  A,  -  A2  A,  =  \  (Xl  F)  +  . . .  Xr_,  £r_,  F)  f  a  (KF)  +  |i! T g  : 

hier  bezeichnen  X  ,  \  . . .  Xr_  j  und  jjl  beliebige  Funktionen  von 

xt  . . .  x„  p!  . . .  pn.    Durch  Ausfiihrung  finden  wir,  dass 

ia=n  dK 

A^-A^-CK-  2  p.^,F) 

oder  wenn  wir  setzen 
i  =  n     i  tt 

dass 

A,  A^  —  A2  A,  =  (K  —  12  ,  F). 

Die  in  dieser  Weise  hervorgehende  Bedingungs-Gleichung 

(K-0,F)  =  X(KF)+    a    >,;(x,F)  +  H-  «  Pi", i  =  1  i  =  1       1 1 

lost  sich  in  die  folgenden  Gleichungs-Systeme  auf 

>UK  -  Q)  _  ̂   dK  i 
Spl  dpi  A 

i  =  1  ,  '2  , .  . .  n  I 

d(K— dxj  "  dxi 
i  =  1  ,  9  , . .  .  r  —  1 
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d(K-  vdK    ,      „  i 
~dx~    =\lx,+^  C 
i  =  r,r+l....n  I 

Es  ist  zunåchst  klar,  dass  nur  die  Systeme  A  und  C  zu  be- 

riicksichtigen  sind;  denn  jede  Gleichung  des  Systems  B  enthålt 

eine  unbestimmte  Grosse  \h  die  sonst  nirgendwo  vorkommt.  Durch 

passende  Wahl  aller  \  konnen  also  såmmtliche  Gleichungen  B 

befriedigt  werden,  und  hieraus  resultiren  offenbar  keine  Beschrån- 

kungen  fiir  die  ubrigen  Grossen. 

Unser  System  A  ist  mit  dem  Systeme  A  in  §  1  (cfr.  den  Be- 

weis  von  Satz  3  in  §  1)  identisch,  und  also  findet  man  ganz  wie 
damals 

K  =  K  (x,  x2 .  . .  xn  h) 

Q=  shK'h 

K" 

X  =  1  —  s  —  s  h 
h 

Es  ist  ferner  jede  Gleichung  unseres  System  C  mit  einer  Glei- 

chung des  Systems  B  in  §  1  identisch,  und  also  sieht  man  wie  da- 

mals ein,  dass  C  sich  durch  das  aeqvivalente  System 

/dK       ,     d2  K      .  ,K'h| sl-  h  -— —  +hF7-l  =  api 
!dxi  dhdxi  K  h  '  s 

i  =  r,r  +  l,...n 
oder  wie  wir  schreiben 

s  9i  (x1  . . .  xn  h)  =  [j.  p, 

i  =  r  ,  r  -f-  l,...n 
ersetzen  låsst. 

Die  weitere  Discussion  wird  verschieden,  je  nachdem  u.  gleich 
Null  oder  von  Null  verschieden  ist. 

a.  [J.  <  o.  Ist  [j.  von  Null  verschieden,  so  konnen  wir,  weil 

r  <  n,  immer  setzen 

s  .  9n  (xx . . .  xn  h)  ̂   s.cpn-^x^.-Xn  h) 
Pn  Pn-1 

Kårne  nun  h  weder  in  9„_,  noch  in  cpn  vor,  so  håtten  wir  eine 

Gleichung  der  Form 

5* 
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9n  (xt  . . .  xn)  ̂   9n_i  (x,  . .  .xn) 
Pn  P„-l 

was  absurd  ist.  Wir  sehen  so,  dass  h  nothwendigerweise  in  D 

vorkommen  muss.    Durch  Auflosung  findet  man  also 

h  =  h(x1...x11HL-!). 

pn 

Es  wird  also  h  von  nullter  Dimension,  das  heisst 
s  =  o. 

Aber 

V>  P,  —  s  9i 
und  also  wird 

jx  =  o was  unserer  Voraussetzung  widerspricht.  Die  Annahme  u  <  o 

giebt  also  Nichts. 

b.    {x  =  o.    Ist  tj.  gleich  Null,  so  muss,  da 

V-  Pi  =  s  9i 
entweder  s  =  o  oder  alle  9;  verschwinden. 

Die  Annahme  [j.  =  o,  s  =  o  giebt  h  und  also  auch  K  gleich 

einer  Funktion  von  nullter  Dimension.  ,  Dies  ist  andererseits  eine 

wirkliche  Losung  unseres  Problems,  wie  wir  (§  3,  Satz  1)  schon 

friiher  bewiesen  haben. 

Setzen  wir  voraus  fj.  =  o  ,  %  =  o,  so  sind  zwei  Falle  moglich. 

Entweder  bestimmt  die  Gleichung 

9i  (i,  . . .  x„  h)  =  o 
h  als  Funktion  von  xx  . .  .  xn : 

h  =  h(x1  ...xn) 

und  also  wird 

K  =  K(xl...xn). 

Dies  ist  offenbar  eine  Losung  unseres  Problems.     Oder  auch 

verschwinden  alle      identisch.    Ist  dies  der  Fall,  so  recurriren 

wir  auf  das  System  C,  welches,  da  jj.  =  o,  in 

d(K  —  vdK  ,  , =  X  -      i  =  r ,  r  -f  1  n 
dxj 

iibergeht;  nun  ist  terner 
d(K~Q>ro dp, 

und  also  findon  wir  durch  [ntegration 

d(K-i2;      dK        .  n =  A  :  1=1,2, 
dpi  dpi 
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K  —  O  =  F  (x,  . .  .  xr  K) 

oder 

Q  =  Q(xi  . .  .xrK); 

aber 

~  dK    ,  dK 
0  =  P»5F,  +  •  •  •  P-  di^ 

und  also  genugt  K 
dK    .  dK       r.  ,  „  m\ 

pldF;  +  ---p»dP;=0(x'---x'K) 
woraus  durch  Integration  hervorgeht 

K  =  K  (Xj  . . .  xr  h). 

Anderseits  ist  dieser  Werlh  fiir  K  offenbar  eine  Losung  unseres  , 

Problems,  da  die  Gruppe 

xx  . . .  xr  K  (xt  . . .  xr  h) 
auf  die  Form 

Xj . . .  xr  h 
gebracht  werden  kann,  und  also  homogen  ist. 

Unser  Satz  ist  also  immer  wahr. 

Satz  é.  Es  seien  Nt  N2 . . .  Nr_i  Funktionen  nullter  Dimension, 

die  zusammen  mit  einer  Funktion  K  eine  Gruppe  bilden.  Sollen 

die  Gleichungen 

(N1F)  =  o...  (Nr_!  F)  =  o,  (KF)  =  o,  ̂p.dF^o i  =  1  dpi 

ein  vollståndiges  System  bilden,  so  muss  K  die  Form 

K  =  K  (Nx  N2 . . .  Nr_i  H) 

besitzen,  ivo  H  eine  homogene  Funktion  ist. 

Bilden  Nx  .  . .  Nr_,  kein  Involutions-System,  so  nehme  man  zwei 

Funktion  etwa  ̂   und  N2,  die  nicht  in  Involution  liegen.  Setzen  wir 

(N1N2)  =  H 
wo  H  homogen  von  —  lter  Dimension  ist,  so  kann  die  Gruppe 

die  aeqvivalente  Form 

Nx . ...Nr-iH 

annehmen  und  ist  also  homogen,  womit  dieser  Fall  erledigt  ist. 

Bilden  Nt . . .  Nr_i  ein  Involutions-System,  so  giebt  es  bekannt- 

lich  homogene  Beruhrungs-Transformation,  welche  jede  Funktion 
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Nj  in  x,  uberfuhren.  Oi  ese  Transformatioii  fiihren  wir  aus  auf  die 

Gruppe 

Hf,  ...Nr_,  K 

und  ihre  Polargruppe,  die  nach  miseren  Voraussetzungen  2n— r—  1 
Funktionen  nullter  Dimension  enthalt  und  also  etwa  die  Fonn 

N',  . . .  N'2n  -r_l  R' 
besitzt.    Wir  erhalten  nach  der  Transformatioii  die  beiden  reci- 

proken  Gruppen 

xl  ...  xr_,  k 

N"j  .  ...N">n„r_,  R". 
Hier  mufis  nach  dem  vorangehenden  Satze  die  Gruppe  \t  ...xr^|k 

homogen  sein,  und  also  muss  dies  auch  mit  Nt  .  .  .  ̂r  i  K  der  Fall 
sein. 

§ 

Die  Polargruppe  einer  homogenen  Gruppe  ist  homogen. 

8.  Meine  Invarianten-Theorie  der  homogenen  Funktionen 

beruht  auf  den  folgenden  fundamentalen  Satz. 

Sat z  1.    Die  Polargruppe  riner  homogenm  Gruppe  W  hr 

ist  homogen  {oder  rein-homogen). 

Es  ist  mir  noch  nicht  gelungen.  einen  einfachen  Beweis  fur 

diesen  Satz  zu  tinden;  die  Richtigkeit  desselben  kann  jedenfalls 

in  folgender  Weise  eingesehen  werden.  Ich  betrachte  vier  Falle: 

r  <r  n  —  1  ;  r  =  n  —  1 ;  r  =  n  ;  r  >  n. 

a.    r  <  n  —  1. 

Ist  r  <n  —  1,  so  ist  2n  —  r —  1  >  n  und  also  (§  3,  Satz  2) 

enthalt  die  (in  —  r)-gliedrige  Polargruppe  -in  —  r  —  1  Funktionen 
nullter  Dimension 

N^N,....^,,-^. 

Dieselben  konnen  kein  Involutions-System  bilden,  denn  ein  solenes 

enthalt  ja  hochstens  n  Glieder.  und  2n  -  r  —  1  ist  grosser  als  n. 

ln  der  Polargruppe  tinden  sich  also  immer  iwei  solche  Funktionen 

nullter  Dimension  N,  und  N\,  dass  (N,  NJ  von  Null  verschieden 
ist.    Setzen  wir 

(Ni  Nk )  =  H 
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so  ist  H  eine  homogene  Funktion  (§  ;2,  Satz  1)  von  —  l,er  Dimension, 
die  unserer  Polargruppe  gehort,  die  sich  aber  nicht  durch  Nt  N2 . . . 

N2n-r-i  ausdrucken  låsst.  In  dieser  Weise  erkennen  wir,  dass 

unsere  Polargruppe  die  Form 

Nt  N2 . . .  N2n_r_  i  H 
erhalten  kann:  ét%  ist  also  homogen, 

b.    r  =  n  —  1. 

Hat  die  vorgelegte  Gruppe,  n  —  1  Glieder.  so  enthålt  die  Polar- 

gruppe n  -f- 1  Glieder,  unter  denen  .(§  3,  Satz  2)  n 

f%  N2 . . . .  Nn 
von  nullter  Dimension  sind.  Bilden  dieselben  kein  Involutions- 

System,  so  beweist.  man  ganz  wie  in  dem  vorangehenden  Falle, 

dass  die  Polargruppe  eine  Funktion  —  l,er  Dimension  enthålt  und 
also  homogen  ist.  Liegen  dagegen  alle  N  paarweise  in  Involution, 

so  schliessen  wir  aus  den  Entwickelungen  in  Paragraph  5  der  vor- 

angehenden Abhandlung,  dass  unsere  Polargruppe  n  —  1  ausge- 
zeichnete  Funktionen  von  der  Form 

enthaltén  muss.    Die  Polargruppe  kann  also  die  Form  erhalten 

N^N'2-..NV-iNK 
wo  die  n  —  1  ersten  Glieder  ausgezeichnete  Funktionen  sind.  Folg- 

lich  besteht  die  ursprungliche  Gruppe,  die  ja  n  —  1  Glieder  enthålt, 
nur  aus  den  ausgezeichneten  Funktionen 

N^NV-.NV-i. 
Um  nun  weiter  gehen  zu  konnen,  fuhren  wir  eine  homogene 

Beriihrungs-Transformation  aus,  diejenige  (sieh  die  Einleitung) 
nehmlich,  die  durch  die  Gleichungen 

xt  =  N't  . . . .  xn_!  =  N'„_i ,  xn  =  N 
definirt  wird.   Hierbei  gehen  unsere  beide  Gruppen 

N'j  N'2 . . . .  N'._, 

N\  N'_!  N  K 
bezuglich  in 

xx  x2  .  . .  .  X„_i 

xt  x2  xn_,  xn  k 
iiber.    Wir  wissen  aber,  dass 
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(x,  pn)  =  o  ,  (x2  pn)  =  o,  ...  (xn_i  pn)  =  o 
und  also  ist 

k  =  k(x!  xn  p„). 

Folglich  ist  die  Gruppe  x,  . . .  x„  k  mit  xt  . .  .  xn  p„  aeqvivalent: 

das  heisst  sie  ist  homogen.  Aber  eine  homogene  Beruhrungs- 

Transformation  fiihrt  homogene  Gruppen  in  homogene  Gruppen, 

und  ebenso  nicht-homogene  Gruppen  in  nicht-homogene  iiber;  also 

ist  auch  N\  .  .  .  N'„_i  NK  eine  homogene  Gruppe, 
c.    r  n  n. 

Ist  r  =  n,  so  sind  zwei  Falle  denkbar,  jenachdem  die  Gruppe 

ein  Involutions-System  ist  oder  nicht  ist. 

Im  ersten  Falle  ist  die  Polargruppe  mit  der  Gruppe  identisch, 

und  also  homogen  wie  dieselbe. 

Im  zweiten  Falle  besitzt  unsere  Gruppe  die  Form 

Nj  . . .  Nn_i  H. 

Die  Polargruppe  enthalt  n  — 1  Funktionen  nullter  Dimension  und 
hat  also  die  Form 

No .  •  •  •  N„-i  K. 

Bilden  nun  Nt  . . .  N„-i  kein  Involutions-System,  so  senen  wir  wie 

bei  fruheren  Gelegenheiten  ein,  dass  die  Polargruppe  homogen  ist. 

Liegen  dagegen  jene  Funktionen  paarweise  in  Involution.  so  giebt 

es  n  —  2  Funktionen  nullter  Dimension  N',  N'2 . . .  N'„_ ... ,  welche 
ausgezeichnete  Funktionen  in  der  Polargruppe  und  folglich  auch 

in  der  ursprunglichen  Gruppe  sind.  Unsere  beide  Gruppen  haben 
also  bez.  die  Form: 

N'j  .  . .  N'n_,>  N  H 

N',  ....  N'n_,2  N  K 
wobei  die  erste  Gruppe  homogen  ist;  also  ist  auch  die  urette  (§4, 

Satz  2)  homogen. 
(I.   r  >  n. 

Enthalt  die  vorgelegte  Gruppe  mehr  als  n.  etwa  n  +  q  Glieder, 

so  kann  sic  nicht  rein-homogen  sein;  sie  besitzt  also  die  Form 

^...Nn  +  q     i  H. 

Ist  nun  die  Polargruppe  rein-homogen,  so  ist  unser  Satz  eo  ipso 
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wahr.  Wir  konnen  uns  daher  auf  den  Fall  beschrånken,  dass  die 

Polargruppe  die  Form 

N,...  N„-(|-,K 

besitzt.  Liegen  hier  alle  N  nicht  paarweise  in  Involution,  so 

sehen  wir  wie  fruher  ein,  dass  unsere  Polargruppe  eine  Funktion 

—  ller  Dimension  enthålt,  und  also  homogen  ist 

Bilden  dagegen  Hx  .  .  .  N„-q-i  ein  Involutions-System ,  so 
stiitzen  wir  uns  darauf,  dass  die  Gleichungen 

i  =  n  HF 

(Nj  F)  -  o        (H._,-iF)  =  o,(KE)  =  o,  2  p, - -  =  o 

i  =  1  p' n  +  q  -  1  gemeinsame  Losungen:  Nj  . . .  Nn  +  q-  i  besitzen  und  also 

ein  vollståndiges  System  bilden.  Hieraus  folgt  (§  4,  Satz  4),  dass 

die  Gruppe  Nj  ...  Nn+q  - 1  K  homogen  ist. 

Hiermit  ist  die  allgemeine  Giiltigkeit  unseres  Satzes  erwiesen. 

§  6. 
Die  ausgezeichneten  Funktionen  einer  homogenen  Gruppe. 

Die  Theorie  der  ausgezeichneten  Funktionen  einer  homogenen 

Gruppe  beruht  auf  zwei  Såtze,  die  in  diesem  Paragraphe  bewiesen 

werden.    Zuerst  doch  einige  allgemeine  Vorbemerkungen. 

Da  wir  nehmlich  im  Folgenden  haiifig  Involutions-Systeme  be- 

trachten,  die  aus  homogenen  Funktionen  bestehen,  so  werde  ich 
schon  hier  die  Aufmerksamkeit  auf  einen  Umstand  richten,  der 

spåter  in  noch  klarere  Licht  treten  wird. 

Es  giebt,  wie  wir  wissen,  zwei  wesentlich  verschiedene  Arten 

homogener  Involutions-Systeme,  die  bez.  die  beiden  typischen 
Formen 

Nt  N2  .  .  .    Nr_!  h 
und 

N,  N2  Nr_,  Nr 
besitzen.    Hier  ist  anscheinend  die  letzte  Art  ein  specieller  Fall 

der  ersten;  H  besitzt  ja  eine  gewisse  Dimension,  etwa  s;  setzen 

wir  voraus,  dass  s  gleich  Null  ist,  so  erhalten  wir  die  letzte  Art. 

Hierbei  ist  indess  zu  bemerken,  dass  die  Grosse  der  Zahl  s 
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flir  dns  Wesen  der  ersten  Gruppe  gar  keine  Bedeutung  hat: 
setzen  wir  nehmlich 

H  =  hJ, Sd  nimmt  die  erste  Gruppe  die  aeqvivaleute  Form 

$  .  .  .  Nr...  h 

wo  h  die  Dimension  s/a  hesitzt.    Wesentlich  fiir  die  erste  Gruppe 

ist  fcføgg  H  iiberhaupt  eme  con  Null  rersehiedene  Dimension 
bcsitzt. 

Fusere  beideu  Arten  homogener  Involutions-System  sind  also 

als  gleichbcreehtigt  zu  betrachten.  Ist  ein  solches  System  vorge- 

legt.  so  ist  es  a  priori  ebenso  wahrscheinlieh .  dass  dasselbe  die 

eine  tfie  die  andere  typisehe  Form  besitzt. 

9.  Satz  1.  Die  ausgezeichneten  Funktionen  einer  homogenen 

Gruppe  bilden  eine  homogene  oder  rein-homogene  Gruppe. 

Sei 
Hg  ....  Hf 

eine  vorgelegte  homogene  Gruppe  und 

\  h2  .  .  .  h2n_.r 
die  homogene  Polargruppe  derselben.  Besitzen  unsere  Gruppen 

m  gemeinsame  ausgezeichnete  Funktionen,  so  ist  es  immer  moglich 

r  —  m  solche  Glieder  in  der  ersten  Gruppe,  etwa  Hj  H2 . . .  Hr  g 

zu  tinden,  dass  zwischen  den  2n  —  m  Grossen 

Hj    H2    .    .    .    Hr_m    \    .  \    .  hon-r 
keine  Relation  stattfindet.  Alsdann  bilden  diese  Grossen  eine 

Gruppe,  und  zwar  eine  homogene  Gruppe,  deren  Polargruppe,  die 

offenbar  auch  homogen  sein  muss,  aus  den  ausgezeichneten  Funk- 

tionen der  urspriingliehen  Gruppe  besteht,  (Vorang.  Abhandl.  §  1, 

Satz  1;  §  2). 

Unser  Satz  ist  also  erwiesen. 

10.  ln  dieser  Nummer  zeigen  wir,  dass  die  Bestimmung  der 

ausgezeichneten  Funktionen  einer  homogenen  Gruppe  in  dem  einen 

unter  den  beiden  moglichen  Fallen,  eine  wesentliche  Vereinfachung 

gestattet. 

Satz  2.  Girbt  es  unter  dm  m  ausgezeichneten  Funktionen  einer 

homogenen  Gruppe  einige,  deren  Dimension  von  Null  rerschieden 
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ist.  so  hann  man  sawmtlirhe  ansyez.  Funktionev  rontorje  der  Ope- 
rationen 

m— l,m  —  2,...3,2,1.1 

bestimmen.    Meine  alte  Methode  verlangte  die  Operationen  in  .  m —  1 
 3,2,1. 

Denn  ist  eine  homogene  Gruppe  definirt  H,  H2  . . .  Hr,  so  kann 

man  immer  ein  vollstandiges  System,  bestehend  aus  2n — r  Gleich- 

ungen,  auf steilen 

At  (F)  =  o  ,  K  (F)  =  o  . . .  A2ll_r  (F)  =  p 
dessen  Losungen  eben  Ht  H2 . . .  Hr  sind. 

Die  m  ausgezeichneten  Funktionen  gentigen  ohnedies 

(H,  F)  =  o  , . . . .  (Hr  F)  =  o 
und  zwar  ist  es  immer  moglich,  die  2n  Gleichungen 

^  (F)  =  o  i  (Hk  F)  =  o 

duren  2n  —  m  Gleichungen  zu  ersetzen,  die  ein  vollstandiges  Sy- 
stem bilden: 

B,  (F)  =  o  ,  B2  (F)  =  o  .  . . .  B2n  m  (F)  ==  o. 

Ist  aber  Hj  .  . .  Hr  die  vorgelegte  Gruppe  und  hl  h2  .  .  .  h2n_r  die 

Polargruppe,  so  ist  das  eben  aufgestellte  vollstandige  System  mit 

einem  Systeme  der  Form 

(H,  F)  =  o  , . . .  .  (Hr_m  F)  =  o  ,  (h,  F)  =  o  .  . .  (h2„_rF)  =  o 

aeqvivalent.     Xun  bilden  (§  3.  Satz  1)  nach  unseren  Voraussetz- 
ungen 

(H  j  F)  =  o  ■ . . .  (Hr_m  F)  m  o .  (h  >  F)     o . .  .  .  (h2n  ,  F )  =  o  j  1 V     =  o 

ein  vollstandiges  System.    Also  bilden  auch  die  Gleichungen 

B,  (F)  =  o  . . . .  .  B2n_m  (F)  =  o!lplH^  =  o 

die  wir  immer  auf  steilen  bonnen,  ein  solches  System. 

Die  Integration  dieses  System  verlangt  die  Operationen 

m  —  1  .  m  —  2  , . . .  3  .  9  , 1  und  hierdurch  findet  man  m  —  1  aus- 

gezeichnete  Funktionen  nullter  Dimension.  Eine  weitere  ausge- 
zeichnete  Funktion,  die  nicht  von  nullter  Dimension  ist.  bestimmt 

man  hinterher  durch  eine  Operation  1. 
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Hat  unsere  homogen  Gruppe  schon  die  Form 

Nx  N, . . .  Nr_,  P 
erhalten,  wo  P  eine  Funktion  lterDimension  bezeichnet,  so  geschieht 

die  Bestimmung  der  m  —  1  ausgezeichneten  Funktionen  nullter  Di- 

mension  am  einfachsten  in  folgender  Weise.  Ist  N  eine  unbe- 

kannte  Funktion  von  Nj  N2 . .  .Nr_],  so  bestimmen  die  Gleichungen 

(N,  N)  =  o  ,  (N2  N)  =  o  . . .  (Nr_,  H)  =  o 
oder  entwickelt 

k~h~  1  (Ni  NO;*  =o...^(Nr_,  Nk)  *"=o  W 
k  =  1  dN>*  dNk 

die  gesuchten  Funktionen.  Hier  sind  (Ni  Nk)  Funktionen  —  llw 

Dimension  von  N,  N2 . . .  Nr_i  P.  Es  gilt  also  immer  eine  Gleich- 
ung  der  Form 

(Ns  Nk)  =  fi"(N'-p  N'-°
. 

Setzen  wir  diese  Werthe  in  (a)  ein,  und  multipliciren  uberall  mit 

P,  so  erhalten  wir  ein  simultanes  System,  welches  nur  die  unab- 

hångigen  Variabeln  Nj  N2  .  .  .  Nr_i  enthdlt;  die  Variable  P  ist 

nehmlich  uerschwunden.  Hier  geht  man  in  der  gewohnlichen  Weise 
weiter. 

§  7. 

Canonische  Formen  der  homogenen  Gruppen. 

Zuerst  beweisen  wir  einige  Hulf-Såtze.  Sodann  steilen  wir 

zwei  canonische  Formen  auf;  eine  jede  Gruppe  kann  die  eine  antar 

diesen  Formen  annehmen.  (Sieh  §  3  der  vorangehenden  Ab- 
handlnng). 

11.   Satz  1.    Unter  den  Funktionen  F  einer  homogenvn  Gruppe 

Nj  N2  Nr_i  P, 1  die  der  Gleichung 

(N,  F)  =  1 genugen,  giebt  es  solche,  welche  die  Form  P.N(Nj  Nr_j)  be~ 

sitzcn.  X,  darf  svlbstiwrstandlichvrteeisv  kvine  ausgvzi ivhnvte  Funk- 
tion sein. 

'  Wie    e;cwohnlieh    bc/.eichncn    N   Funktionen   nullter,    P  Funktionen  i,er  Di- 
mension. 
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Denn  durch  Ausfiihrung  finden  wir 

(N1,PM)  =  (NlP)N  +  (N1  N)P 
also 

(Ni  ,PH)  =  (N,  P)  N  +  ~Jf  \ni  Nk)  P  ̂  
Hier  ist  (Nl  P)  eine  Funktion  nullter  Dimension;  (NL  Nk)  ist  von 

—  lter  Dimension,  also  (Nx  Nk)  P  von  nullter  Dimension.    Wir  wis- 

sen  aber,  dass  sowohl  (Nx  P)  wie  (NA  Nk)  P  sich  durch  N\  N2  . . 

.Nr_j  P  ausdrucken  lassen;  also  geiten  Gleichungen  der  Form 

(N,  P)  =  tt(N1  N,...Nr_,) 

(N1Nk)  =  fk(N1N2...Nr„1)- 
Durch  Einsetzung  kommt 

(N4 ,  P  N)  L  k  (N, . . .  Nr_,)  (N,  . . .  Nr_.)  §L . 

Wir  sehen  so,  dass  die  Gleichung 
k  =5  r  —  1  ,11 

eine  lineare  partielle  Differential-Gleichung  zivischen  den  Variablen 

1^  N2 . . .  K,._i  ist.  Bezeichnet  N  eine  beliebige  Losung  derselben, 

so  geniigt  N  P  der  Gleichung 

(N,,KP)=1. 
Unser  Satz  ist  also  bewiesen. 

Satz  2.  Eine  homogene  Gruppe  Nx . , .  Nr_i  P  enthålt  Funk- 

tionen  nullter  Dimension  N  (NA  .  ,.Nr_i),  die  der  Gleichung 

(PN)  =  1 
genugen.  Die  gegebene  Funktion  P  darf  selbstverståndlicheriveise 

keine  ausgezeichnete  Funktion  sein. 

Ist  nehmlich  N  =  N  (NL  . . .  Nr_i),  so  wird 

(P  N)  J~i~(pNk)dN 
und  hier  ist  (PNk)  von  nullter  Dimension  und  druckt  sich  also 

durch  Nj  .  .  Nr_i  aus 

(PNk)  =  fk(N1...Nr_1). 

In  Folge  dessen  sind  die  Losungen  der  linearen  partiellen  Diffe- 

rential-Gleichung 
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k  =  r—  I  ,N 

Funktionen  nullter  Dimension,  die  in  der  verlangten  Beziehung  zu 
P  stehen. 

Satz  S.  Enthalt  eine  homogene  Gruppe  Nx  N2  . .  .  Nr_i  P  die 

zweigliedrige  Gruppe  Nx  P,  so  ist  die  zugehorige  (r —  2)-  gliedrige 

Untergruppe,  die  mit  der  ziveigliedrigen  Gruppe  involutoriseh  Heat, 

homogen  (oder  rein-honiogen).    (Vorang.  Abh.  §  3,  Satz  5). 

Ist  nehmlich  H2  .  . .  H_v  r  die  Polargruppe  von  Nt  ...  Xr_ ,  P. 

so  ist  bekanntlich 

H1  .  .'.  H2n-r  Nj  P 
eine  homogene  Gruppe,  deren  homogene  Polargruppe  eben  die  be- 

sprochene  (r — 2)-gliedrige  Untergruppe  ist.    Unser  Satz  ist  also 
bewiesen. 

12.    Eine  homogene  Gruppe  kan»  immer  die  Form 

Xx  Px  Xg  P2  .  .  .  Xq  Pq  Uj  .  .  .  Um 
erhalten,  wo  X  und  P  Funktionen  bez.  von  nu  llter  und  erster  Di- 

mension bezeichnen,  die  hi  den  bekannten  gegenseitigen  Beziehungen 

stehen  ;  Ux  .  .  Um  sind  die  nusgezeichneten  Funktionen  unserer 

Gruppe. 

Man  wåhle  nehmlich  in  der  vorgelegten  Gruppe  R1  .  .  .  Hr 

eine  beliebige,  nur  keine  ausgezeichnete  Funktion  nullter  Dimen- 

sion etwa  Xj ,  und  bestimme  so  dann  nach  Satz  1  eine  Funktion 

1'"  Dimension  P,  in  der  Gruppe,  die 

giebt.  Sodann  bestimme  man  (Satz  3)  die  homogene  (r — 2)-gliedrige 
Untergruppe 

Hjm  H2(l>  .  .  .  Hr  ,a) 

die  mit  Xl  Pj  in  Involution  liegt.     Die  urspriingliche  Gruppe  er- 
hålt  hierdurch  die  Form 

X,  P,  H,,n  .  .  .  B_,W. 

Ist  Hj'1   .  .  .  Hr  j  11  ein  Involutions-System,  so  ist  die  urspriing- 
liche Gruppe  schon  auf  die  verlangte  Form  gebracht.     Lst  dies 

nicht  der  Fall,  so  zerlegen  wir  H^11  .  .  .  Hr-t*11  in  die  beiden  in- 
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volutorisch  gelegene  Gruppen  X2  P2  und  H/2'  .  .  .  Hr_4  21 ;  wobei 
die  urpriingliche  Gruppe  die  Form 

X^X^P.H^  .  .  .  Hr_/2)  (2). 
annimmt.  Ist  hier         ...  Hr_4(2)  ein  Involutions-System.  so  ist 
(2)  die  verlangte  Form.    Im  entgegengesetzten  Falle  fiihren  wir 

eine  neue  Zerlegung  aus  u.  s.  w. 

Sind  endlich  so  viele  Zerlegungen  wie  moglich,  etwa  q  ausge- 

ftihrt,  so  hat  unsere  vorgelegte  Gruppe  die  verlangte  Form 

X1Pl  Xq  Pq  H4«  .  .  .  Hr_2q^ erhalten. 

Erinnern  wir  nun,  dass  die  ausgezeichneten  Funktionen  einer 

homogenen  Gruppe  selbst  eine  homogene  oder  rein -homogene 

Gruppe  bilden,  so  erhalten  wir  unmittelbar  die  beiden  Corollar: 

CoroTlar  1.  Sind  sdmmtliche  ausgezeichnete  Funktio- 

nen einer  homo g enen  Gruppe  von  nullter  Dimension, 
so  ist 

Xx    Px    .    .    .    Xq    Pq    Xq  +  1     .    .    .    .    Xq  +  m 

-die  canonische  Form  unser  er  Gruppe.  Hier  b  ezeichnen 
X  und  V  Funktionen  be  2.  von  nullter  und  er  st  er  Dimen- 

sion, die  in  den  bekannten  B  e ziehung  en  steken. 

Corollar  2.  Enthdlt  eine  homo g ene  Gruppe  ausge- 

zeichnete Funktionen ,  die  nicht  von  nullter  Dimension 

sind,  so  ist 

X,  P,  .  .  .  X,  P,  P,+  i  P,  +  m 
oder  was  auf  dasselbe  hinauskommt 

Xj  Pj  .  .  .  .  Xq  Pq  Xq  -f-  1  .  .  .  Xq  +  m  _  1  Pq  -f  m 
die  can  onische  Form  unser  er  Gr  tippe. 

§  8. 
Invariante  Eigenschaften  der  homogenen  Gruppen. 

In  diesem  Paragraphe  beweisen  wir,  dass  die  einzigen  Eigen- 

schaften  homogener  Gruppen  die  bei  beliebigen  homogenen  Beriih- 

rungs-Transfonnationen  invariant  bleiben,  die  folgenden  drei  sind: 
1)  die  Zahl  derGlieder;  2)  die  Zahl  der  ausgezeichneten  Funktionen; 

3)  die  Zahl  der  ausgezeichneten  Funktionen  nullter  Dimension. 
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Die  beiden  ersten  Nummer  behandeln  Gruppen,  deren  såmmt- 

liche  ausgezeiehnete  Funktionen  von  nullter  Dimension  sind;  die 

beiden  letzten  Nummer  betrachten  den  Fall,  dass  einige  unter 
diesen  Funktionen  eine  von  Null  verschiedene  Dimension  haben. 

Die  Vergleichung  dieses  Paragraphes  mit  §  4  der  vorangehen- 

den  Abhandlung  wird  das  Verståndniss  wesentlich  erleichtern. 

13.  Satz  1.  Bilden  Xx  ....  Xq  +  m  P1  ....  Pq  eine  cano- 

nisehe  homogene  Gruppé,  so  giébt  es  immer  solche  Funktionen 

Pq  +  i,  dass  Xt  ...  Xq  +  m  P:  ....  Pq  +  ]  eine  neue  canonische  ho- 

mogene Gruppe  ist,  welehe  die  vorgelegte  umfasst.  (Vorang.  Abh. 

§  4,  Satz  1). 

Denn  die  Polargruppe  von  Xj  .  .  Xq  Xq  +  2  .  .  Xq  +  m  ?x  .  .  Pq 

ist  homogen  und  enthålt  Xq  + 1 ,  die  keine  ausgezeiehnete  Funktion 

ist.  Als  nun  unsere  Polargruppe  kein  Involutions-System  bildet, 

und  also  nicht  rein-homogen  sein  kann,  so  enthålt  sie  (§  7,  Satz 

1)  Funktionen  l,er  Dimension  etwa  Pq  +  i,  welche 

(Xq  +  I  Pq+  i)  =  1 
geben,  welche  also  allen  miseren  Forderungen  geniigen. 

Satz  2.  Bilden  Xx  .  .  .  Xq  +  m  ?x  .  .  .  Pq  eine  canonische  ho- 

mogene Gruppe,  so  gieht  es  immer  solche  Funktionen  Pq+  i . . .  Pq  +  », 

dass  Xj  .  .  .  Xq+  m  ?!  .  .  .  Pq+  „,  eine  canonische  homogene  Gruppe 

ist,  welche  die  urspriingliche  umfasst. 

Dieser  Satz  ist  mit  dem  vorangehøndeff,  m-mal  angewandt, 
identisch. 

Satz  H.  Bilden  Xx  .  .  .  Xq  P,  .  .  .  Pq  eine  canonische  homo- 

gene Gruppe,  so  giébt  es  wenn  q  <^  n  immer  eine  Fun  kt  i  an  nullter 

Dimension  Xq+i,  die  mit  unserer  Gruppe  in  Incolution  liegt.  Als- 

daun  ist  X.j  .  .  .  .  Xq  -f  i  Pj  .  .  .  Pq  eine  neue  canonische  homogene 

(i mppe,  welche  die  rorgelegtr  Gruppe  umfasst. 

DeM  die  Polargruppe  von  X2  .  .  .  Xq  P,  .  .  .  Pq  ist  homogen 

(nicht  rein-homogen),  und  enthålt  also  Funktionen  nullter  Dimension, 

die  unseren  Forderungen  geniigen.    (Vorang.  Abh.  §  4,  Satz  3). 

Satz  4.  Ist  X,  .  .  .  Xq  +  m  l\  .  .  .  Pq  rine  canonische  homo- 

qen<  Grup)>c,  so  giébt  W  immer  solche  weitere  Funktionen,  bez. 

mitttrr.  und  erstrr  Dimension  X  und  V,  dass  Xt     .  .  X„  Pl  .  .  .  I\, 
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eine  neue  canonische  homo  yr  ne  Gruppe  ist,  welche  die  ursprilngliche 

umfasst. 

Dieser  Satz  folgt  als  Corollar  aus  den  drei  vorangehenden. 

(Sien  Satz  4  der  vorangehenden  Abhandlung). 

14.  Satz  5.  Besitzen  zwei  homogene  Gruppen,  der  en  såmmt- 

liche  ausgezeichnete  FunJctionen  von  nullter  Dimension  sind,  gleich- 

viele  Glieder  und  gleicJwirle  ausgezeichneten  FunJctionen,  so  giebt  es 

immer  homogene  Beriihrungs  -  Trans  formationen,  welche  die  eine  in 

die  andere  uberfiiJiren. 

Denn  nach  unseren  Voraussetzungen  konnen  unsere  Gruppen 
bez.  die  beiden  Formen  erhalten 

Xt    ....   X,  +  m  rt    ...  Fq 

X\  .  .  .    X'q  +  m  F\  .  .  .  P'q . 
Nach  einem  friiheren  Satze  giebt  es  dann  solche  weitere  Funk- 

tionen  X  und  P,  X'  und  P',  dass  bezuglich 
Xj  .  .  .  .  Xn  Px  .  .  .  Pn 

X',  X'B  P't  P'B 
canonische  homogene  Gruppen  bilden. 

In  der  vorangehenden  Abhandlung  (§  4,  Satz  6)  sahen  wir 

nun,  dass  die  Gleichungen 

Xi  ̂ X^,  Pi^Fi 

eine  Beriihrungs  -  Transformation  definirten,  welche  die  eine  unter 

den  ursprunglichen  Gruppen  in  die  andere  uberfuhrte.  Aber  diese 

Beriihrungs -Transformation  ist  offenbar  in  unserem  Falle  homogen, 
und  also  ist  unser  Satz  erwiesen. 

15.  Satz  6.  Bilden  Xx  .  .  .  Xq  Px  .  .  .  Pq  +  m  eine  canonische 

homogene  Gruppe,  so  giebt  es  immer  solche  FunJctionen  Xq  +  i ,  dass 

Xx  .  .  .  Xq  +  i  Pj  .  .  .  Pq  +  m  eine  neue  canoniscJie  homogene  Gruppe 

ist,  welche  die  ursprunglictie  umfasst. 

Denn  die  Polargruppe  von  X1  . . .  Xq  P^^Pq  Pq  +  2...Pq  +  m 

ist  homogen  und  enthålt  Pq  +  i,  die  keine  ausgezeichnete  Funktion 

derselben  ist.  In  Folge  dessen  enthålt  unsere  Polargruppe  (§  7, 

Satz  2)  Funktionen  nullter  Dimension  etwa  Xq  +  i,  welche 

(Pq  +  i  X0  +  1)  =  1 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1873.  6 
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geben  und  also  unseren  Forderungen  geniigen.  (Vergl.  die  vor- 

angehende  Abhandl.  §  4,  Satz  1). 

Satz  7.  Ist  Xt  -m  .  .  X,  Pt  .  .  .  Pq  +  gi  eiwe  canonische  homo- 

gene Gruppe,  so  giebt  es  solehe  Funktionen  Xq+j  .  .  .  .  Xq+m, 

dass  Xl  .  .  .  Xq  +  m  Px  .  .  .  Pq  +  m  eine  canonische  homogene  Gruppe 

bilden,  ivelche  die  vorgelegt  umfasst. 

Dieser  Satz  ist  mit  dem  vorangehenden,  m-mal  angewandt 
identisch. 

Satz  8.  Bilden  Xx  .  .  .  Xq  Px  .  .  .  Pq  +  m  eine  canonische  ho- 

mogene Gruppe ,  so  giébt  es  solche  weitere  Funktionen  Xq  + 1  .  . 

.  X„  Pq  +  m+  i  •  •  •  P„,  dass  X  !  .  .  .  Xn  P.  .  .  .  P„  eine  canonische 

homogene  Gruppe  bilden,  ivelche  die  vorgelegt e  umfasst. 

Um  dieses  Theorem  zu  beweisen  verfåhrt  raan  ganz  wie  bei 

dem  Beweise  vom  Satz  4  in  §  4  der  vorangehenden  Abhandlung. 

Angewandt  werden  die  Såtze  i,  3,  4  dieses  Paragraphs. 

16.  Satz  9.  Besitzen  zwei  homogene  Gruppen,  deren  ausge- 

zeichnete  Funktionen  nicht  sdmmtlich  von  nullter  Dimension  sind, 

gleichviele  Glieder  und  gleichviele  ausgezeichneten  Funktionen,  so 

giebt  es  immer  homogene  Beruhrungs-Transformationen,  welche  die 

eine  Gruppe  in  die  andere  iibcrfuhren. 

Denn  nach  unseren  Voraussetzungen  konnen  unsere  Gruppen 
bez.  die  beiden  Formen 

X 1  .  .  .  Xq  P  j  ...  Pq  +  m 

X'j    .    .    .     X'q     P'j    .    .     .    .  P'q-1-m 
erhalten.     Alsdann  giebt  es  isolche  weitere  Funktionen  X,  P,  dass 

XA  ....  X,  Pi'.'?'.  P. X\  .  .  .  X'„  P',  .  .  .  P'n 
canonische  homogene  (iruppen  sind.     In  der  vorangehenden  Ab- 

handlung (§  4,  Satz  ti)  sahen  wir  aber,  dass  die  Bertihrungs-Trans- 
formation 

X,  =  X'„  P,  =  P', 
die  eine  unter  den  urspriinglichen  (iruppen  in  die  andere  iiber- 

fiihrt.    Da  nun  dies  otfenbar  eine  homogene  Beruhrungs-Transfor- 

mation  ist,  so  ist  unsere  Behauptung  erwiesen. 
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Haupt-Satz.  Die  einzigen  Eigens chaften  einer  home- 

genen  Gruppe,  die  hei  beliebig  en  homogenen  Beruh- 

rungs-  Trans  f  or  mationen  inv  ariant  bleiben,  sind  1)  die 

Zahl  der  Glieder  r,  2)  die  Zahl  der  aus gezeichneten 

Funktionen  m,  3)  die  Zahl  der  aus g ez eichneten  Funk- 
tionen nullter  Dimension  m  oder  m  —  1.  Hier  ist  r  eine 

g  anze  p  ositive  Zahl,  die  nicht  grosser  als  2n  sein  hann; 

m  hann  offenbar  nicht  grosser  als  r  sein.  Und  endlich 

fanden  wir  in  der  vor  ang  ehenden  Abhandlung  die,  Be- 

dingung  s-  Gleichung  r  +  ni  <  2n. 

Dieser  Satz  ist  das  wichtigste  Ergebniss  dieser  Abhandlung; 

derselbe  ist  mit  den  Såtzen  5  und  9  dieses  Paragraphs  aeqvivalent. 

Wichtig  ist  folgende  evidente  Bemerkung:  Fuhrt  eine  homo- 

gene Beruhrungs- Trans  formation  die  homogene  Gruppe  (hl  h2  . .  .  hr) 

in  (Hj  H2  Hr)  iiber,  so  geht  der  lnbegriff  von  den  Funktionen 

nullter  Dimension  der  ersten  Gruppe  in  die  Funktionen  nullter 

Dimension  der  zweiten  Gruppe  iiber. 

§  9- 
Andeutungen  hinsichtlich  neuer  Integrations-Theorien. 

Die  vorangehenden  Entwickelungen,  die  zunachst  ihren  Werth 

an  und  fur  sich  haben,  konnen  nach  verschiedenen  Seiten  ausge- 

nutzt  werden.  Beispielsweise  stiitzen  sich  hierauf  einfache  Me- 

thoden  zur  Bestimmung  von  Gruppen,  die  in  irgend  einer  Weise 

definirt  sind;  diese  Andeutung  werde  ich  in  einer  spåteren  Ab- 

handlung, welche  partiellen  Differential-Gleichungen  hoherer  Ord- 

nung  mit  intermediaren  Integralen  gewidmet  ist,  nåher  ausfuhren  1 
Hier  beschrånke  ich  mich  darauf  gewisse  Vereinfachungen  in 

der  Integration  der  Gleichungen 

F  (zxj  i  .  .  pn_1)  =  o 
anzugeben;  ich  verweise  auf  den  entsprechenden  Paragraph  (§  6) 

der  vorangehenden  Abhandlung. 

1  Hier  sei  angefuhrt,  dass  die  Bestimmung  von  Involutions-Systemen  einer  homo- 
genen Gruppe  i  mm  er  Vereinfachungen  gestattet. 
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17.  Ich  setze  voraus,  dass  ein  homogenes  Jacobi'sches  Sy- 
stem, nullter  Dimension 

X1=C,  X2  =  C,  ...  Xq  =  C 
integrirt  werden  soll,  und  dass  man  eine  Zahl  homogene  Funktionen 

hl  .  .  .  hr  kennt,  die  allen  Relationen 

(Nj  hk)  =  o 

genligen.  Ist  es  unmoglich  vermoge  des  Poisson-Jacobi'schen  The- 
orems  weitere  Funktionen  h  zu  bestimmen,  so  bilden  N, . .  N,  hl . . .  hr 

eine  homogene  Gruppe.  Wir  betrachten  hier  zuerst  den  Fall,  dass 

diese  Gruppe  ausgezeichnete  Funktionen  enthalt.  die  nicht  von 

nullter  Dimension  sind;  sodann  den  Fall,  dass  alle  ausgezeichnete 

Funktionen  von  nullter  Dimension  sind. 

A.  Enthalt  die  Gruppe  N,  . . .  Xq  h,  . . .  hr  ausser  Nt . . .  NH  m 

ausgezeichnete  Funktionen 

Xq  +  i  .  .  .  Xq  +  m_!  H 

die  nicht  såmmtlich  von  nullter  Dimension  sind,  so  bestimmt  man 

dieselben  (§  6,  Satz  2)  vermoge  der  Operationen 

m  — 1,  m  — 2,  ...  3,  2,  1,  L 

Hinterher  behandelt  man  das  Jacobrsche  System 

Xt  =  C  Xq  +  m_1  =  C,H  =  C 

mit  den  Integralen 

\  h2  .  .  hr_m 
nach  den  in  der  voran^ehenden  Abhandlung  §  6  anfgestellten  all- 

gemeinen  Regeln. 

B.  Enthalt  die  Gruppe  X1  .  .  .  Xq  h,  .  .  .  hr  ausser  K, ■  . . .  Nq 
noch  m  ausgezeichnete  Funktionen  nullter  Dimension 

Xq  +  i  .  .  .  Nq  +  m 

so  bestimmt  man  dieselben  vermoge  der  Operationen  . 

m,  m  —  I,  ....  3,  2,  1. 

Hinterher  steilt  sich  die  Aufgabe  das  Jacobfsche  System  nullter 

Dimension 

X,  =  C  .  .  .  Xq  +  m  =  C 

mit  r  —  m  homogenen  Integralen 
h,  .  .  .  hr_„ 

in  moglichst  einfacher  Weise  zu  integriren. 
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Man  steilt  dann  auf  das  vollståndige  System 

(N1N)  =  o..(N,+.N)  =  o,  (h1N)  =  o...(hr_.N)  =  o,  2  pk^---o 

k=  1  apk 
wo  man  q -f- m  Integral  e  schon  kennt,  nehmlich  Nx  .  .  .  .  Nq  +  m 

und  bestimmt  eine  weitere  gemeinsame  Losung  Nq  +  m+i  vermoge 

einer  Operation 
2n  —  2q  —  r —  m  —  1. 

Hiermit  ist  Alles  zuruekgefiihrt  auf  die  Integration  des  Jacobi'schen 
Systems  nullter  Dimension 

H— C,  Nq  +  m  +  1  =  C 

mit  r  —  m  homogenen  Integralen 

K  ■  •  »  hr_m. 
Man  geht  in  entsprechender  Weise  weiter  und  bestimmt  eine 

Funktion  Nq  +  m  +  2  vermoge  einer  Operation 

2n  —  2q  —  r  —  m  -  3 

u.  s.  w.  und  zuletzt  eine  Funktion  Nn_q_m  vermoge  einer  Operation  1. 

Hiermit  ist  nach  meinen  fruheren  Entwickelungen  Alles  fertig. 

Einfache  Abzåhlungen ,  denjenigen  analog,  die  ich  in  den  bei- 
den  letzten  Paragraphen  der  vorangehenden  Abhandlung  ausgefiihrt 

habe,  zeigen,  dass  die  eben  aufgestellten  Theorien  fast  immer  die 

Integration  der  Gleichungen 

F  (zxj  .  .  .  .  pn_,)  =  o 

wesentlich1  vereinfachen. 2 

1  Meine  nåchste  Abhandlung  wird  einen  wesentlich  philosophischen  Charaktev  haben. 
Ich  werde  zeigen.  im  welchen  Verhåltnisse  meine  Gesichtspunkte  und  Methoden 

zu  Theorien  stehen,  die  von  Monge,  Pfaff  und  Jacobi,  Grassmann  und  Pliicker, 

Ktyin  und  Mayer  herruhren.  Andere  Abhandlungen  werden  das  Pfaffsche  Pro- 
blem, das  Problem  der  drei  Korper,  Gleichungen  hoherer  Ordnung  mit  inter- 

mediåren  Integralen  u.  s.  w.  behandeln. 

2  Sei  hier  ausgesprochen,  dass  der  letzte  Satz  der  vorangehenden  Abhandlung 
einer  wichtigen,  freilich  naheliegenden  Verallgemeinerung  fåhig  ist. 
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Bemærkninger  om  de  til  Norges  Fauna  hørende 

Phyllopoder. 

Af 
Gr.  0.  Sars. 

(Meddelt  i  Mødet  den  7de  Februar). 

Den  nylig  af  Professor  Lilljeborg  meddelte  interessante  Opsats 

om  Fundet  af  den  mærkelige  Phyllopode  Linmadia  f/if/as  i  Sverige,1 
ved  hvilken  Leilighed  tillige  i  Korthed  omtales  de  hidtil  indenfor 

Skandinavien  iagttagne  herhen  hørende  Former,  har  bevæget  mig 

til  at  omtale  lidt  nøiere  de  af  mig  hidtil  i  Norge  iagttagne  Phyllo- 

poder, væsentlig  for  at  faa  rettet  en  af  mig  tidligere  begaaet  Feil- 

tagelse. Jeg  har  nemlig  i  min  Beretning  om  en  i  Sommeren  1863 

foretagen  zoologisk  Reise  pag.  8  omtalt  Apus  cancrifonnis  som 

forekommende  i  Nystuvandet  paa  Filefjeld.  Dette  forholder  sig 

ikke  saa.  Jeg  havde  dengang  kun  Anledning  til  at  undersøge 

nogle  ganske  smaa  Unger  af  en  Apus,  hos  hvem  endnu  ikke  Hale- 

pladen  var  udviklet,  og  som  derfor  forekom  mig  nærmest  at  svaie 

til  denne  Form.  Senere  har  jeg  imidlertid  fundet  udvoxne  Indi- 

vider og  derved  overbevist  mig  om,  at  det  ikke,  som  jeg  først  troede, 

er  Apus  cancrifonnis.  (hvilken  Art  endnu  ikke  er  iagttaget  hos  os), 

men  den  fra  Grønland,  Island  og  Spitsbergen  bekjendte  Lqndums 

glacialis  (  Apus:  Kroyer.  Fortiden  denne  Fonn  har  jeg  endnu  iagt- 
taget en  anden  Ferskvandsphvllopode  hos  os,  nemlig  Branchhucta 

paludota  (Branchipus)  Miiller. 

Hvad  jeg  om  disse  2  Phyllopoder  egentlig  her  vilde  gjøre 

opmærksom  paa,  er  deres  mærkelige  Forekomst  alene  i  vore  Høi- 

fjelde,  og  her  paa  ganske  isolerede  Lokaliteter,   medens  ingen 

1  Ofverbigt  af  Kgl.  Vvtuiisk.  Akudcniicns  FOrhamU.  1871 
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endnu  er  paatruffet  i  Lavlandet;  fremdeles  at  begge  ere  udpræget 

arktiske  Former,  som  tidligere  kun  have  været  bekj endte  fra  det 

yderste  Norden,  Grønland,  Island  og  Spidsbergen.    Den  ene,  Lepi- 
durus  glacialis,  forekommer  paa  Lomsfjeldene,  paa  Filefjeld  og 

paa  Dovre  i  en  Høide  over  Havet  af  omkring  3000  Fod.  Den 

anden,  Branchinecta  paludosa,  har  jeg  kun  truffet  i  nogle  Smaa- 

tjern  paa  Dovres  Høideryg  nær  4000  F.  o.  H.   Hvorledes  skal  man 

nu  kunne  forklare  sig  disse  Phyllopoders  isolerede  Forekomst  her 

i  saa  umaadelig  Afstand  fra  deres  Frænder  i  det  høie  Norden? 

At  tænke  her  paa  en  Overbringelse  ved  Hjælp  af  Fugle  synes 

ganske  urimeligt,  da  ingen  saadanne  udelukkende  arctiske  Fugle 

ere  observerede  i  vore  Høifjelde.    Derimod  ledes  man  under  sine 

Bestræbelser  for  at  forklare  dette  Phænomen  ganske  naturligt  til- 

bage  til  den  saakaldte  glaciale  Tid,  Istiden.    Det  er  ifølge  geolo- 

giske Undersøgelser  sikkert  nok,  at  der  har  været  en  Tid,  da  vort 

hele  Land  har  været  bedækket  med  evig  Sne  og  Is.    I  denne  Tid 

kunde  naturligvis  ingen  Væsener  existere  hverken  i  Høifjeldet  eller 

Lavlandet.    Men  dernæst  har  fulgt  en  Tid,  da  Temperaturen  lidt 

efter  lidt  er  bleven  forhøiet,  saa  at  Isen  om  Sommeren  har  trukket 

sig  mere  tilbage,  ladende  ubedækkede  de  nærmest  Kysten  liggende 

og  laveste  Trakter,  hvor  da  en  sparsom  Vegetation  lidt  efter  lidt 

er  optraadt  tilligemed  en  tilsvarende  Fauna,  ligesom  omtrent  nu 

Forholdet  er  med  Grønland  og  Spitsbergen.    Da  Klimatet  endnu 

var  fuldstændig  arktiskt,  har  naturligvis  ogsaa  Faunaen  saavel  i 

Havet  udenfor  som  paa  Landjorden  frembudt  en  fuldstændig  ark- 

tisk Character.  Eftersom  nu  Klimatet  successivt  er  bleven  mildere, 

har  det  oprindelige  arktiske  Element  i  Faunaen  lidt  efter  lidt 

maattet  vige  Pladsen  for  en  sydligere,  for  Klimatet  bedre  skikket 

Fauna.    Medens  de  littorale  arktiske  Dyr  lidt  efter  lidt  have  ud- 

bredt  sig  nedad  i  Dybden,  hvor  Temperaturen  holder  sig  lavere 

og  mere  ensformig,  have  de  til  Landjorden  bundne  Dyr  omvendt 

maattet  fortrinsvis  udbrede  sig  i  Høiden  opad  mod  de  endnu  med 

arktisk  Klima  forsynede  Høifjelde,  og  have  saaledes  lidt  efter  lidt 

fra  at  være  oprindelig  udbredte  over  Lavlandet  trukket  sig  tilbage 

til  Høideplateauet  af  vort  Land,  hvor  Betingelserne  for  deres  Exi- 
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stens  have  været  mere  gunstige  end  i  Lavlandet.  Paa  denne  Maade 
ere  de  tilslut  blevne  indskrænkede  til  de  ovennævnte  isolerede 

Punkter  af  vore  Høifjelde,  for  senere  rimeligvis  ogsaa  at  forsvinde 

herfra.  Ligesom  vi  tale  om  Levninger  af  en  oprindelig  arktisk 

Havfauna  paa  de  store  Dybder  i  vore  Fjorde,  maa  vi  i  disse  i  vore 

Høifjelde  levende  Ferskvandserustaceer  altsaa  se  den  sidste  BeM  af 

en  tidligere  over  hele  Lavlandet  udbredt  arktisk  Ferskvandsfauna. 

Af  begge  disse  Phyllopoder  har  jeg  allerede  for  længere  Tid 

siden  foretaget  en  i  Detaillerne  gaaende  anatomisk  Undersøgelse 

og  udført  talrige  Afbildninger  af  de  forskjellige  ydre  og  indre  Or- 

ganer. Resultatet  af  disse  Undersøgelser  haaber  jeg  engang  at 

faa  Anledning  til  at  bekjendtgjøre  in  extenso  i  det  næste  Bind  af 

mit  Arbeide:  ,,Histoire  naturelle  des  Crustacés  d'eau  douce  de 

Norvége",  hvorfor  jeg  ikke  her  vil  gaa  nærmere  ind  herpaa,  men 

kun  tilslut  i  Korthed  anføre,  hvilke  Phyllopoder,  efter  vor  nuvæ- 
rende Kundskab,  ere  at  henføre  til  vor  Fauna. 

1 .    Le  pi  du  r  u  s  g  I  a  g  i  a  l  i  s  (Kr  øyer). 

Apus  glacialis,  Kr  øye  r,  Naturh.  Tidsskrift,  2den  Række,  2det  Bd.  p.  431. 
Lepidurns  glacialis,   Baird,   Proceedings  of  the  Zool.  Soc.  Lond.  1852. 

p.  6.  pl.  22.  fig.  2. 

Først  funden  her  i  Landet  af  Hr.  Gartner  Moe,  som  har  tåget 

den  paa  Lomsfjeldene,  senere  af  mig  i  Nystuvandet  paa  Filefjeld, 

ligeledes  af  Hr.  Landskabsmaler  Skaeri  i  nogle  Smaatjern  paa 

Dovre  ovenfor  Kongsvold  Station.  Ifølge  Lilljeborg  opbevares  i 

Museet  i  Stockholm  nogle  Kxemplarer  af  en  Apus,  som  denne 

Forsker  (dog  med  Tvivl)  henfører  til  ovennævnte  Art.  De  bleve 

tagne  af  Prof.  ().  Torell  paa  Sulitelma  2000  F.  o.  H.  —  Fra  L. 
productus  Bosc,  som  forekommer  i  Danmark  og  Sverige,  men 

endnu  ikke  er  antrutfen  hos  os,  skiller  den  sig  ved  forholdsvis 

bredere  og  mindre  hvælvet  Rygskjold  samt  ved  kortere  llaleved- 
hæng.  Det  midterste  Halevedhamg  eller  Halepladen  viser  altid  i 

F.nden  en  mere  eller  mindre  dyb  Udrandning  eller  Indsnit  og  er 

hyppig  noget  assymetriskt  formet.  Farven  er  paa  levende  Ex- 
eni]>larer  mørk  brunlig,  men  gaar  paa  Spiritusexemplarer  over  til 
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den  sædvanlige  mørkegrønne  Couleur.  Ungerne  ere  gulagtige  eller 

rødgule  og  vise  et  fra  de  voxne  meget  afvigende  Udseende,  idet 

først  temmelig  sent  Halepladen  udvikles.  De  voxne  Exemplarer 

har  jeg  kun  truffet  i  ganske  grunde  Viger  paa  Græsbund,  medens 

Ungerne  ofte  tindes  paa  dybere  Vand  indtil  3—4  Favne.  Blandt 

de  talrige  af  mig  undersøgte  Individer  traffes  ikke  et  eneste  mand- 
ligt.    Alle  vare  Hunner. 

2.    Bra nchinecta  p  a  ludosa  (Muller). 

Cancer  paludosus,  0.  F.  Muller.  Zool.  Danica,   Vol.  II,  p.  10,    tab.  48, 

.  fig.  1-8. 
Branchipus  Middendorfianus,    S.  Fischer,  MiddendorfFs  Sibirische  Reise, 

Bd.  II,  Zool.  Th.  1.  p.  153,  tab.  VII,  fig.  17—23. 
Branchinecta  Gronlandica,  Verrill,  Observations  on  Phyllopod  Crustacea 

of  the  family  Branchipiclæ  (Proceedings  .  of  the  American  Asso- 
ciation for  the.  Advanceraent  of  Science  1869),  p.  16. 

Nærværende  Phyllopode  har  jeg  kun  truffet  paa  en  eneste  Lo- 
kalitet, nemlig  i  nogle  grunde  Smaatjern  paa  Høiden  af  Dovre, 

ovenfor  Hjerkin, 1  hvor  den  forekommer  i  de  første  Sommermaa- 
neder  i  ganske  enorme  Mængder,  Hanner  og  Hunner  omtrent  lige 

talrige.  Senere  ud  paa  Sommeren  tørre  disse  Smaatjern  ganske 

ud,  hvorved  alle  Individer  naturligvis  gaa  tilgrunde.  Men  i  det 

nu  til  Støv  af  Solen  tørrede  Bundresiduum  holde  sig  Spirerne  til 

nyt  Liv  i  de  talrige  forinden  lagte  smaa  rødgule  Æg,  som  trodse 

baade  Solens,  Vindens  og  Vinterkuldens  Indvirkning  og  det  føl- 

gende Aar,  saasnart  Sneen  er  smeltet  og  igjen  har  fyldt  Tjernene 

med  Vand,  begynde  under  Vaarsolens  Indvirkning  at  udvikle  sig 

og  snart  befolke  disse  med  Myriader  af  de  bitte  smaa  eiendom- 
meligt  udseende  Larver,  der  hurtigt  voxe  til  og  tilslut  antage  de 

Voxnes  Udseende.  Det  har  en  Gang  lykkets  mig,  ved  paa  en  af 

mine  Reiser  over  Dovre  at  tage  med  mig  hjem  i  et  Kræmerhus 
en  liden  Portion  af  det  tørrede  Bundresiduum  fra  de  ovennævnte 

Steder  og  sætte  dette  den  følgende  Vaar  i  et  Glas  med  rent  Vand, 

at  faa  udklækket  i  mit  Værelse  adskillige  Exemplarer  af  denne 

'  Ifølge  mundtlig  Meddelelse  har  Hr.  Conservator  Siebke  allerede  tidligere  obser- 
vcret  den  paa  samme  Sted. 
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Phyllopode  sammen  med  forskjellige  Cyclopser  og  Cypriser.  Efter 

Lilljeborg  skal  nærværende  Phyllopode  ogsaa  forekomme  paa  et 

andet  Punkt  i  vort  Land,  nemlig  paa  Magerøen  i  Finmarken  nær 

Nord  Cap,  hvorfra  Prof.  Th.  Fries  har  sendt  Exemplarer  til  Upsala 

Museum.  Udenfor  vort  Land  er  den  hidtil  kun  iagttaget  i  Grøn- 

land og  i  Russisk  Lapland.  —  Paa  0.  Fr.  Hullers  Figurer  i  Zoo- 
logica  danica  ere  Halevedhængene  fremstillede  som  særdeles  stærkt 

forlængede  og  tynde,  noget,  der  ganske  sikkert  kun  grunder  sig 

paa  en  Feil  i  Tegningen,  da  ingen  af  de  hidtil  fra  Grønland  ned- 
sendte Exemplarer  vise  dette  Forhold. 

Ifølge  den  nylig  af  Verrill  foretagne  Revision  af  Fam.  Bran- 

chipidæ  bliver  den  her  omhandlede  Form  at  adskille  fra  Slægten 

Branchipus  (sens.  strict.)  og  indordne  under  Sl.  BrancMnecta  Verrill, 

som  udmærker  sig  ved  den  særdeles  spinkle  Kropsform,  den  lange 

og  smale  Æggepose  hos  Hunnen,  samt  derved,  at  Hannen  mangler 

accessoriske  Vedhæng  til  de  stærkt  forlængede  ̂ leddede  Gribe- 
antenner.  Af  anatomiske  Characterer  kan  jeg  hertil  føie  den,  at 

Ovarierne  ikke  som  hos  Sl.  Branchipus  ligge  i  Bagkroppen,  men  i 

Forkroppen  paa  hver  Side  indenfor  Basis  af  Bladfødderne.  Idet- 

hele  synes  Slægten  Branchinecta  at  komme  nærmere  Sl.  Artemia 

end  Sl.  Branchipus. 

1  3.    Poly  artemia  for  cipata,  Fischer. 

MiddendorfFs  Sibirische  Reise,  1.  c.  p.  154,  tab.  VII.  fig.  24 — 28. 

Ifølge  Lilljeborg  ere  Exemplarer  af  denne  hoinordiske.  tidligere 

kun'  i  Russisk  Lapland  observerede  Form  indsendte  til  Museet  i 
Upsala  af  Prof.  Th.  Fries  fra  Øst-Finmarken. 



Bidrag  til  Kundskaben  om  Norges  Hydroider. 

•  Af 

G.  0.  Sars. 

(Med  4  autographiske  Planchor). 

(Meddelt  i  Mødet  den  7de  Februar  1873). 

Det  rige  Udbytte  af  Hydroider.  som  jeg  paa  min  Reise  ifjor 

med  Oplodningsdampskibet  „ Hansteen"  havde  Anledning  til  at 
gjøre  ved  vore  sydvestlige  Kyster  og  det  paa  Dybder,  hvor 

jeg  mindst  ventede  at  træffe  disse  Dyreformer,  der  fordetmeste 

have  været  anseede  som  tilhørende  de  øvre  submarine  Regio- 

ner og  kun  undtagelsesvis  at  overskride  Corallinernes  Region 

(30—40  F.),  har  bestemt  mig  til  specielt  at  henvende  min  Op- 
mærksomhed  paa  denne  Dyrgruppe  og  nøiere  gjennemgaa  saavel 

det  paa  min  sidste  Reise  som  paa  tidligere  Reiser  indsamlede 

herhen  hørende  Materiale.  Jeg  har  saa  meget  hellere  troet  at 

burde  gjøre  dette,  som  vor  Kundskab  om  denne  Del  af  vor  Fauna 

endnu  er  temmelig  ufuldstændig,  ialfald  i  Sammenligning  med  hvad 

der  i  andre  Dyrgrupper  er  udrettet;  ligesom  der  ogsaa  blandt  de 

af  mig  undersøgte  Hydroider  tindes  ikke  faa,  som  jeg  mener,  for 

Videnskaben  nye  Former.  Hvad  vi  tidligere  kjende  om  vor  Hy- 

droide -Fauna,  indskrænker  sig  væsentlig  kun  til  de  af  min  Fader 

leilighedsvis  over  enkelte  Slægter  (Syncoryne,  Podocoryne,  Perigo- 
nimus,  Myriothela,  Corymorpha,  Lafoéa)  publicerede  Afhandlinger, 

samt  den  Dyrfortegnelse,  som  af  ham  er  givet  i  hans  første  Fin- 

marksreise.  Endelig  tindes  indført  i  Nyt  Magazin  for  Naturviden- 
skaberne  f.  1853  en  ligeledes  af  min  Fader  forfattet  Afhandling: 

„Bemærkninger  over  det  Adriatiske  Havs  Fauna  sammenlignet  med 

Nordhavets",  hvori  opregnes  enkelte  norske  Hydroider  som  charac- 
teristiske  for  de  forskjellige  Dybderegioner.  Disse  Dybderegioner, 

hvo  raf  omtales  4,  strække  sig  imidlertid  ikke  længere  ned  end  til 
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40-  50  Favne.  Nedenfor  50  Favne  ere  ingen  Hydroider  opførte, 
og  vi  have  derfor  været  vante  til  at  betragte  denne  Dybde  som 

Grændsen  for  deres  bathymetriske  Udbredning.  Jeg  har  imidlertid 

ved  mine  paa  forskjellige  Punkter  af  vor  Kyst  anstillede  Dybde- 
undersogelser  fundet,  at  Hydroiderne  have  en  betydelig  større 

Udbredning  i  Dybet.  Nedenfor  50  Favne  har  jeg  endnu  fundet  en 

rigt  varieret  Fauna  af  Hydroider.  deriblandt  flere  eiendommelige 

Dybvandsformer.  som  neppe  nogensinde  gaa  høiere  op,  men  der- 
imod  dybere  ned  blive  baade  hyppigere  og  kraftigere  udviklede; 

ja  paa  den  enorme  Dybde  af  300  Favne  har  jeg  endnu  ved  Lofoten 
fundet  5  herhen  hørende  Arter. 

I  det  følgende  ere  alene  de  af  mig  nedenfor  50  Favne  antrufne 

Former  nærmere  omtalte.  Deres  Tal  er  ialt  ikke  mindre  end  58, 

hvoraf  16  saavidt  mig  bekjendt  hidtil  ere  ubeskrevne.  For  imid- 

lertid ved  Siden  heraf  ogsaa  at  levere  et  mere  almindeligt  fauni- 

stiskt  Bidrag  har  jeg  tilslut  givet  en  Oversigtstabel  over  samtlige 

hidtil  ved  vore  Kyster  iagttagne  Hydroider  med  deres  bathymetriske 

og  geographiske  Udbredning. 

Angaaende  Hydroidernes  Nomenclatur  skal  jeg  i  forbigaaende 

bemærke,  at  jeg  finder  det  mindre  praktiskt,  saaledes  som  af  enkelte 

nyere  Forskere  gjort,  at  overføre  den  frie  Zooids  (Meduses)  Slægts- 

og  Artsnavn  ogsaa  paa  de  Hydroidecolonier,  hvorfra  den  stammer. 

Da  det  er  de  færreste  Former,  hvortil  man  kj ender  de  fuldt  udvik- 

lede frie  Zooider,  vil  dette  give  Anledning  til  en  uendelig  Ombyt- 

ning  af  gamle  bekjendte  Navne  med  andre  ialfald  paa  Hydroide- 

colonierne  kun  lidet  passende  Betegnelser,  ligesom  ogsaa  vistnok 

ofte  vil  foraarsages  megen  unødvendig  Forvirring  derved,  at  uens- 

artede Hydroider,  der  i  et  naturligt  System  nødvendigvis  maa  til- 

høre forskjellige  Slægter,  ofte  kunne,  som  allerede  er  paavist,  pro- 

ducere særdeles  ensartede  frie  Zooider.  Det  simpleste  synes  mig 

at  være  at  lade  Hydroiderne  beholde  sit  eget  Slægts-  og  Artsnavn, 

de  frie  Zooider  ligeledes  sit  eget  Slægts-  og  Artsnavn,  og,  naar 

man  vil  betegne  Artens  hele  Generationscyclus,  da  at  stille  begge 

Navne  ved  Siden  af  hinanden  (det  ene  i  Parenthese). 

Som  Hovedværk  ved  Studiet  af  denne  Dyrgruppe  maa  nævnes. 
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især  hvor  det  gjælder  Artsbestemmelsen,  T.  Hincks^s  fortræffelige 

Værk:  „A  History  of  the  British  Hydroid  Zoophotes",  2  Vol.  I 
anatomisk-physiologisk  Henseende  indtager  derimod  Prof  L.  Agas- 

si^s  pragtfulde  og  righoldige  Værk:  „Contribiitions  to  the  Natural 

History  of  the  United  States  of  America",  Vol.  III  og  IV,  den  for- 
nemste Plads.  Mange  vigtige  Bidrag  til  Hydroidernes  Naturhistorie 

findes  ogsaa  i  forskjellige  andre  Skrifter  af  mange  forskjellige  For- 
skere, men  som  det  her  vikle  være  for  vidtløftigt  nærmere  at 

omtale*. 

I  det  følgende  ere  alene  Synonymerne  anførte  ved  de  Arter, 

der  ikke  findes  opførte  i  Hincks's  Værk,  samt  hvor  det  af  Hincks 
anvendte  Artsnavn  ikke  kan  bibeholdes. 

Systematisk  Fortegnelse  over  de  i  det  følgende  nærmere  omtalte 

Dyb  vands  -  Hydro  ider. 

Subordo  I.  Thecaphora 

Fam.  1.    Plumularii  d  m. 

Gen.  1.    Aglaophenia  Lamouroux. 

1.  A.  radicellata,  n.  sp. 

2.  A.  bicuspis,  n.  sp. 

3.  A.  integra,  n.  sp. 

Gen.  2.    Polyplumaria,  n.  gen. 

1.    P.  flabella.ta,  n.  sp. 

Gen.  3.    Phimtdaria  Lamark. 

1.  P.  setacea  Ellis. 

2.  P.  frutescens  Ellis. 

3.  P.  Catharina  Johnston. 

4.  P.  gracillima  G.  0.  Sars. 

5.  P.  elegantula,  n.  sp. 

Gen.  4.    Heteropyxis  Heller. 

1.    H.  norvegica,  n.  sp. 

Gen.  5.    Antennularia  Lamk. 

1.    A.  antennina  Linné. 
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Fam.  2.  Sertulariidæ. 

Gen.  1.    Tliuiaria  Fleming. 
1.  T.  thuia  L. 

2.  T.  articulata  Pallas. 

Gen.  2.    Hydrallmannia  Hincks. 
1.    H.  falcata  L. 

Gen.  3.    Sertularella  Gray. 

1.    S.    Gayi  Lamx. 

Gen.  4.    Biphasia  Agassiz. 

1.  D.  tamarisca  L. 

2.  D.  alata  Hincks. 

3.  D.  elegans,  n.  sp. 

Gen.  5.    Serhdaria  L. 

1.    S.  tenera,  n.  sp. 

Fam.  3.  Haleciidæ. 

Ophiodes  Hincks. 

1.    0.  parasitica,  n.  sp. 
Halecium  Oken. 

1.  H.  halecinum  L. 

2.  H.  Beanii  Johnst. 

3.  H.  sessile  Norman. 

4.  H.  gorgonoide,  n.  sp. 

Fam.  4.    La  f o  eid æ. 

Lafoea  Lamx. 

1.  L.  dumosa  Flmg. 

2.  L.  fruticosa  M.  Sars. 

3.  L.  gracillima  Alder. 

4.  L.  capillaris,  n.  sp. 

5.  L.  pinnata,  n.  sp. 

Filelhm  Hincks. 

i.   F.  Berpens  Bincks. 
Sal  acta  Lamx. 

1.    S.  abietina  M.  Sars. 

Calycella  Hincks. 

Gen.  1. 

Gen.  2. 

Gen.  1. 

Gen.  2. 

Gen.  3. 

Gen.  4. 
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1.  C.  plicatilis  M.  Sars. 

2.  C.  syringa  L. 

3.  C.  fastigiata  Alder. 

4.  C.  producta,  n.  sp. 

Gen.  5.    Cuspidella  Hincks. 
1.    C.  humilis  Hincks. 

Gen.  6.    Lafoeina  M.  Sars,  n.  gen. 

1.   L.  tenuis  M.  Sars,  n.  sp. 

Fam.  5.  Campanulidæ. 

Gen.  1.    Campanulina  Van  Beneden. 

1.    C.  panicula,  n.  sp. 

Fam.  6.  Campanularidæ. 

Gen.  1.    Gonothyræa  Allman. 

1.  G.  gracilis  M.  Sars. 

2.  G.  hyalina  Hincks. 

Gen.  2.    Campanularia  Lamk. 

1.  C.  verticillata  L. 

2.  C.  Hincksii  Alder. 

Gen.  3.    Clytia  Lamx. 
1.    C.  Johnstonii  Alder. 

Subordo  II.  Athecata. 

Fam.  1.  Tubulariidce. 

Gen.  1.    Corymorpha  M.  Sars. 

1.  C.  glacialis  M.  Sars. 
2.  C.  annulicornis  M.  Sars. 

Gen.  2.    Acaulis  Stimpson. 

1.   A.  primarius  Stimps. 

Gen.  3.    Tubularia  L. 

1.  T.  indivisa  L. 

2.  T.  simplex  Alder. 
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Fam.  2.    At  r  actylidæ. 

Gen.  1.    Perigonimus  M.  Sars. 
1.  P.  muscoides  M.  Sars. 

2.  P.  abyssi,  n.  sp. 

Gen        Dicoryne  Allman. 
1.  D.  conferta  Alder. 

2.  D.  flexuosa,  n.  sp. 

Gen.  3.    Éhizorhagium  M.  Sars,  n.  gen. 

1.    R.  roseum  M.  Sars,  n.  sp. 

Fam.  3.    Eudendrii  dæ. 

Gen.  1.    Eudendrium  Ehrenberg. 
1.    E.  rameum  Pall. 

Fam.  4.    31  //  r  i  ø  th  cl  i  d  æ. 

Gen.  1.    Myriothela  M.  Sars. 

1.    M.  Cocksii  Vigurs. 

Fam.  5.  Corynidæ. 

Gen.  1.    Syncoryne  Ehrenb. 
1.    S.  eximia  Allm. 

Fam.  6.  Podocorynidæ. 

(i en.  1.    Podocoryne  M.  Sars. 
1.    P.  carnea  M.  Sars. 

Gren.  2.    Hydractinia  Van  Beneden. 

1.    H.  echinata  Flmg. 



Bemærkninger  om  de  nedenfor  50  Favne  ved  Norges  Kyster 

observerede  Hydroider  med  Beskrivelse  af  de  nye  Arter. 

1.    Aglaophenia  radicellata,  n.  sp. 

(Tal).  II   fig.  1-6). 

Descript.  Polyparium  simplex,  numqvam  ramosum,  erectum, 

plumiforme,  caule  tenuissimo,  subrecto,  vix  articulato,  ad  basin 

fibrillis  radicalibus  numerosis  maxime  et  subtilissime  arborescen- 

tibus  in  limo  affixo,  parte  dimidia  circiter  inferiore  nuda,  superiore 

dense  pinnata,  pinnulis  distichis,  utrinqve  usqve  ad  14,  regulanter 

alternantibus,  ad  latera  extensis  et  leviter  deflexis,  tenuibus  et  sat 

longis  tertiam  fere  caulis  longitudinem  asseqventibus,  supine  et 

inferne  sensim  parum  brevioribus.  Pinnulæ  regulanter  articulatæ, 

articulis  brevibus,  omnibus  polypiferis. 

Hydrothecæ  (usqve  ad  15  cujusqve  pinnulæ)  magnæ,  sub- 
campanulatæ,  adnatæ,  altiores  qvam  latiores  vel  subcompressæ, 

medio  carinatæ,  margine  aperturæ  leviter  rotundato-crenulato,  cre- 

nulis  utrinqve  4 — 5,  et  supine  in  medio  processu  rostriformi  brevi 
ad  apicem  truncato  ornato. 

Nematophori  cujusqve  hydrothecæ  3,  2  antici  laterales  ad  basin 

aperturæ,  lmedianusposticus,  suberectus,  dorso  hydrothecæ  connatus. 

Gonothecæ  in  pinnula  una  transformata  sitæ,  magnæ,  ovales, 

uniseriatæ,  processibus  longis  falcatis  biseriatis  et  alternantibus 

supine  medio  inclinantibus  corbulæ  instar  circumdatæ. 

Color  albidus,  subhyalinus,  polypis  albido  opacis. 

Altitudo  polyparii  sesqvipollicaris. 

Habitat  sat  freqvens  ad  insulam  Hvitingso  prope  Stavanger  in 

prof.  150 — 200  orgyar.  fundo  argillaceo. 
Af  Slægten  Aglaophenia  Lamouroux,  som  man  rettest  bør  stille 

i  Spidsen  for  Hydroiderne  som  den  mest  differentierede  Form, 

kjendte  man  tidligere  ingen  norske  Arter.  Derimod  er  i  Hincks's 
Værk  omtalt  4  Arter  som  forekommende  ved  de  britiske  Øer. 

Foruden  den  her  omhandlede  Art  har  jeg  endnu  funclet  2  andre 

herhen  hørende  Former,  som  nedenfor  nærmere  ville  blive  beskrevne, 

da  de  ligesom  denne  synes  at  være  eiendommelige  Dybvandsformer 

og  utvivlsomt  specifisk  forskjellige  fra  de  britiske. 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1873.  7 
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Nærværende  særdeles  vakre  Hydroide  forekommer  i  temmelig 

betydeligt  Antal  paa  en  enkelt  Lokalitet  strax  i  NV.  forHvitingsø 

paa  150—200  Favnes  Dyb,  blød  Lerbund.  Na  ar  man  skyller  det 

fra  dette  Dyb  med  Bundskraben  ophentede  Dynd  i  en  Sigt,  faar 

man  snart  Øie  paa  de  fine  ved  sin  hyalin-hvide  Farve  let  bemær- 

kelige  zirligt  fjærformige  Colonier,  der  alle  ved  Basis  have  fæstet 

til  sig  en  større  eller  mindre  Klump  af  Ler,  der  holdes  sammen 

af  de  talløse  fine  i  den  sig  forgrenede  Rodtrevler.  Lignende  Rod- 
trevler  ere  hidtil  kun  observerede  hos  Sl.  Antennularia,  hvorimod 

alle  øvrige  bekj endte  Former  af  nærværende  Familie  ere  fæstede 

til  forskjellige  submarine  Gjenstande  enten  ved  en  krybende  Stolon 

eller  ved  en  pladeformig  fibrøs  Udbredning  af  Stammens  Basis.  I 

Polypbægernes  Form  (Fig.  4)  ligner  den  mest  A.  wtfrinjihylhim  L.,  men 

skiller  sig  ved  disses  tydeligt  crenulerede  Aabning,  ligesom  ogsaa 

ved  hele  Coloniens  Form  og  langt  ringere  Størrelse,  ikke  at  tale 

om  dens  eiendommelige  Befæstningsmaade.  Generationskapslerne 

have  sin  Plads  langs  henad  en  af  Pinnulerne  og  gjerne  nær  Toppen 

af  Colonien.  Denne  Pinnule  er  da  (se  Fig.  2  &  3)  omformet  paa  en  eien- 

dommelig Maade  for  at  danne  et  Slags  „Corbulau  omkring  Generations- 

kapslerne. Fra  Pinnulen  udspringer  nemlig  til  hver  Side  alterne- 
rende Grene,  der  bøie  sig  seglformigt  opad  og  med  sine  frie  Ender 

krumme  sig  indad  igjen,  tildels  gribende  over  hinanden  i  Midten. 

Disse  Grene  ere  i  sin  hele  Længde  frie,  uden  at  være  forbundne 

med  nogen  Hud  (saaledes  som  hos  A.  tubulifera)  og  have  hver 

ved  Basis  et  udadvendt  Polypbæger,  medens  de  i  sin  øvrige  Del 

kun  eie  forsynede  med  en  enkelt  Rad  at'  smaa  tubformige  Fort- 

satser  (Nematophoter)  givende  dem  et  saugtakket  l'dseende. 

2.    Aglaophvnia  bien  spis,  n.  sp. 

(Tab.  II.  fig.  7-10). 

I)  esc  ript.  Polyparium  simplex,  sat  robustmn,  subrigiduin, 

erectum,  pennitonne,  caule  regulanter  articulato,  inferne  composito, 

basi  laminoso-dilatata  et  cor])oribus  alienis  affixa,  in  tota  fere  lon- 

gitudine  (parte  inferiore  circiter  4ta  excepta)  pinnnto,  pinnulis  sat 

robwstis,  ana  rujusqve  artieuli  caulis,  regulanter  alternantibus,  ad 
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latera  extensis  et  leviter  deflexis,  superiora  versus  sensim  longi- 

oribus.  Pinnulæ  regulanter  articulatæ,  articulis  brevibus,  omnibus 

polypiferis. 

Hydrotliecæ  (usqve  ad  12  cujusqve  pinnulæ)  sat  niagnæ,  sub- 

campanulatæ,  adnatæ,  parum  altiores  qvam  latiores,  raargine  aper- 

turæ  supine  medio  processibus  binis  acuminatis  incisura  mediana 

angusta  disjunctis  ornato,  ceterum  omnino  lævi. 

Nematophori  fere  ut  in  A.  radicellata. 

Gonothecæ  ovales,  apertura  obliqva,  in  facie  altera  per  caulem 

ipsum  distributæ,  ramulis  bi-  vel  trifidis  utrinqve  e  basi  pinnularum 

omnium  superiorum  prodeuntibus  et  lineam  medianam  versus  incli- 
natis  obtectæ. 

Color  pallide  flavescens  vel  hyalino-corneus. 

Altitudo  polyparii  bipollicaris. 

Habitat  rara  ad  insulam  Hvitingso  in  profund.  80—100  orgyar. 

spongiis  affixa. 

Nærværende  Art,  hvoraf  kun  1  enkelt  Exemplar  erholdtes  ved 

Hvitingsø  paa  80—100  F.  D.  fastheftet  til  en  stor  Tethea  cranium, 

er  af  en  langt  mere  robust  Habitus  end  foregaaende  og  af  svag 

gulagtig  eller  gjennemsigtig  liornagtig  Farve  samt  i  næsten  sin  hele 

Længde  forsynet  med  Pinnuler.  Polypbægerne  (Fig.  9  &  10)  ligne  idet- 

hele  temmelig  samme  hos  foregaaende  Art,  men  ere  i  Forhold  til  Pin- 

nulernes  Tykkelse  mindre  og  strax  kjendelige  derved,  at  deres  Aabning 

oventil  i  Midten  har  2  jevnsides  stillede  ved  et  smalt  Indsnit  fra 

hinanden  skilte  tilspidsede  Fortsatser,  medens  den  øvrige  Rand  er 

ganske  glat  uden  Spor  af  nogen  Crenulering.  Hvad  der  imid- 

lertid især  udmærker  nærværende  Art,  er  den  Maade,  hvorpaa 

Generationskapslerne  ere  fæstede  og  beskyttede.  Disse  ere  nemlig 

ikke  fæstede  til  Pinnulerne,  men  til  selve  Stammen  langs  dennes 

ene  Side,  og  til  deres  Beskyttelse  har  der  derfor  ikke  her  kunnet  danne 

sig  nogen  egentlig  ,,Corbula".  Derimod  udspringe  (se  Fig.  8)  fra 
Basis  af  et  større  eller  mindre  Antal  af  Pinnulerne,  eiendommelige 

alene  med  Nematophorer  forsynede  tve-  eller  oftere  tredelte  Grene, 

der  fra  hver  Side  bøie  sig  ind  mod  hinanden  i  Midten  og  saaledes 

danne  et  Slags  beskjærmende  Tag  over  Generationskapslerne.  En 

7* 
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lignende  Indretning  er  ikke  observere!  hos  nogen  af  de  øvrige 

bekjendte  Former. 

3.    Aylaopheni a  intcgra,  n.  sp. 

(Tab.  II.  fig.  11-15). 

Des  cr  i  pt.  Polyparium  simplex  vel  leviter  ramosum,  surculis 

inæqvalibus  lateralibus,  erectum,  basi  corporibus  alienis  aflixuin. 

caule  subrigido,  regulanter  articulato,  inferne  composito,  in  tota 

fere  longitudine  dense  pinnato,  pinnulis  lateraliter  porrectis  sub- 

æqvalibus,  regulanter  alternantibus,  una  cujusqve  articuli  caulis. 

Pinnulæ  sat  robustæ,  regulanter  articulatæ,  articulis  distinctissimis 

brevibus. 

Hydrothecæ  (12—16  cujusqve  pinnulæ)  qvam  in  antecedentibus 

minores,  adnatæ,  subcylindricæ,  apertura  paulo  dilatata  et  margine 

omnino  lævi  et  integro  circumdata. 

Nematophori  anteriores  parum  conspicui,  posterior  vero  sat 

magnus,  leviter  procumbens,  hydrothecæ  non  connatus. 

Gonothecæ  sat  magnæ  ovatæ  in  facie  altera  per  caulem  ipsum 

distributæ,  omnino  nudæ  nullis  processibus  obtectæ. 

Color  saturate  corneus. 

Altitudb  polyparii  plus  tripollicaris. 

Habitat  haud  freqvens  ad  insulam  Hvitingso  in  prof.  80—100 

orgyar.  simul  cum  antecedente,  nee  non  ad  Bodø,  prof.  80 — 100 

org.   Oculinis  afhxa. 

Nærværende  anselige  Art  er  let  kjendelig  fra  de  foregaaende 

ved  sin  mørke  hornbrune  Farve  og  navnlig  ved  Polypbægernes  Fonn 

og  disses  fuldkominen  jevne  circulære  Aabning;  ligesom  ogsaa  der- 

ved, at  Generationskapslerne  ere  fuldkommen  ubedsekkede,  uden 

at  der  tindes  Spor  til  nogen  særegne  dem  beskyttende  Fortsatser. 

Det  største  erholdte  Exemplar  (Fig.  11)  er  over  3  Tommer  høit  og  har 

en  lige  Hovedstamme,  hvorfra  udgaar  omtrent  i  Midten  tiere  laterale 

Grene  under  en  spids  Vinkel,  nemlig  4  mindre  paa  deo  ene  Side 

og  1  større  paa  den  anden  Side,  alle  ligesom  Hovedstammen  besatte 

med  regelmæssigt  alternerende  Pinnulor.  Generationskapslenie 

ere  tilstede  saavcl  paa  Hovedstammen  mer  dennes  Spids  som  paa 

de  Heste  af  Sideskuddene. 
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Foruden  ved  Hvitingsø  forekommer  denne  Art  ogsaa  ved 

Bodø,  hvor  1  lidet,  endnu  ikke  forgrenet  Exemplar  erholdtes  fast- 

heftet  til  Oculiner  paa  80—100  F.  D. 

4.    Polyplumaria  f  lab  ellata,  n.  gen.  et  sp. 

(Tab.  II.  fig.  16-22). 

De  script.  Polyparium  elegantissimum  flabelli  instar  bipin- 

nato-ramosum,  ex  caule  constans  erecto,  crasso,  composito,  basi 

dilatata  fibrosa  alienis  corporibus  affixo,  de  qvo  prodeunt  utrinqve 

se  exacte  oppositi  rami  simili  modo  ramulos  utrinqve  emittentes, 

ramulis  sæpe  denuo  ramulos  nonnullos  minores  producentibus.  Et 

caulis  principalis  et  rami  ramuliqve  omnes  dense  bipinnati,  pinnulis 

simplicibus  (raro  bifurcatis)  brevibus,  subæqvalibus,  regulanter 

alternantibus ,  et  ut  extremitate  ramulorum  articulatis,  articulis 

brevibus  sutura  obliqva  disjunctis,  omnibus  polypiferis. 

Hydrothecæ  (4—5  cujusqve  pinnulæ)  sat  profundæ,  caliculatæ, 

suberectæ,  apertura  circulari  integra  sat  ampla,  extremitati  proxi- 
mali  articulorum  propiores. 

Nematophori  numerosi  et  in  caule  et  in  pinnulis  distributi, 

subpedicellati,  biloculati,  4-5  cujusqve  articuli  pinnularum,  2 
majores  laterales  suberecti  ad  basin  hydrothecæ  antice  siti,  1  ad 

extremitatem  proximalem  articuli  et  1  vel  2  procumb entes  ante 

hydrothecam  lineæ  medianæ  supine  affixi. 

Gonothecæ  ignotæ. 

Color  pinnularum  et  polyporum  læte  flavescens,  caulis  satura- 
tior  fulvo-badius. 

Altitudo  polyparii  4pollicaris  et  ultra. 

Habitat  haud  freqvens  ad  insulam  Hvitingso  in  prof.  80 — 100 

orgyarum  spongiis  affixa. 

Denne  pragtfulde  Hydroide,  der  forekommer  af  og  til  ved 

Hvitingsø  fæstet  til  de  store  Spongier  fra  80—100  F.  D.,  viser  i 

Forholdet  af  Pinnulerne  og  disses  Polypbægere  samt  Nematopho- 

rernes  Bygning  og  Anordning  mest  Overensstemmelse  med  Slægten 

Plumularia,  fra  hvilken  den  dog  adskiller  sig  ved  Polypariets  meget 

eiendommelige  vifteformige  Forgrening,  hvorved  den  erholder  en 

Elegance  i  sin  Form,  som  neppe  har  sin  Lige  hos  nogen  anden 
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bekjendt  Hydroide.  Ved  sin  smukke  lysegule  Farve  udmærker  den 

sig  ligeledes  fra  de  fleste  øvrige  Former,  hvilken  Farve  væsentlig 

skyldes  Polyperne,  der  i  sin  Bygning  forøvrig!  nærmest  synes  at 

stemme  overens  med  samme  hos  Plumularia.  Generationskapsler 

vare  ikke  udviklede  paa  nogen  af  mine  Exemplarer,  saa  at  jeg 

intet  bestemt  kan  anføre  herom.  Hvad  jeg  i  Begyndelsen  antog 

for  saadanne,  viste  sig  ved  den  nøiere  Undersøgelse  at  tilhøre  en 

anden  langs  ad  Stammen  og  Grenene  krybende  Hydroide,  Ophiodes 

parasitica,  som  i  det  følgende  nærmere  vil  blive  beskrevet,  Slægts- 
navnet  Polyplumaria  refererer  sig  til  de  mangfoldige  fjærformige 

Grene,  der  afslutte  den  mange  Gange  gjentagne  regelmæssig  bipin- 

nate  Ramification,  og  som  vistnok  hver  for  sig  viser  en  ikke  ube- 

tydelig Lighed  med  en  Plumulariecoloni. 

5.    Plumularia  Catharina,  Johnston.' 

Et  Par  særdeles  smaa  og  unge  Exemplarer  af  denne  charac- 

teristiske  Art  toges  paa  Bukkengrunden  NO  for  Hvitingsø,  50—80 

F.  fæstede  til  Cynthia  tuberosa  Macgillevrai.  Exemplarerne  havde 

endnu  kun  et  ParPinnuler  udviklede,  men  lode  sig  dog  med  fuld- 

kommen  Sikkerhed  bestemme  ved  disses  nøiagtig  opposite  Stilling 

samt  ved  Polypbægernes  Form.  Arten  er  allerede  tidligere  af  min 

Fader  iagttaget  ved  Bergenskysten  og  nævnt  i  hans  Afhandling: 

„Om  det  Adriatiske  Havs  Fauna  sammenlignet  med  Nordhavets" 
som  characteristisk  for  Corallinernes  Region. 

6.    Plumularia  se  tar  ca  (Corallina),  FJlis. 

Ai  denne  for  vor  Fauna  nye  Art  fandtes  en  Hel  meget  smaa 

Exemplarer,  som  dog  vare  forsynede  med  de  for  Arten  meget  cha- 
racteristiskt  formede  Generationskapsler,  krybende  opad  Stammen 

paa  Exemplarer  af  den  i  det  følgende  nærmere  beskrevne  Hetero- 

pyxis  norvegica  fra  Hardangerfjorden,  90 — 100  F.  Arten  er  tidli- 
gere foruden  ved  de  britiske  Øer  ogsaa  observeret  i  Middelhavet 

af  min  Fader. 1 

1  Bidrag  til  Kundskuben  om  Miildelhuvets  Littoral-Fauna  I. 
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7.  Plumularia  frutescens  (Corallina),  Ellis. 

'  Af  denne  smukke  Art  opbevares  i  vort  Museum  2  Exemplarer, 
det  ene  fra  Bergenskanten  (Manger)  tåget  af  min  Fader,  og  det 

andet  fra  Farsund  tåget  af  Stip.  A.  Boeck,  uden  Angivelse  af  Dyb- 

den. Selv  har  jeg  fundet  nogle  yngre,  endnu  ikke  forgrenede 

Exemplarer  af  denne  Art  ved  Hvitingsø  paa  80 — 100  F.  D.  og  1 
Expl.  i  det  aabne  Hav  udenfor  paa  140  F.  D.  Pinnulerne  ere  paa 

et  af  mine  Exemplarer  indtil  5  Gange  delte  og  Polypbægerne  idet- 
hele  hos  vor  norske  Form  forholdsvis  noget  større  end  af  Hin  eks 

afbildet  og  af  mere  regelmæssig  klokkedannet  Form. 

8.    Plumularia  gracillima,  G.  0.  Sars. 

(Tab.  III.  fig.  1-8). 

Bidrag  til  Kundskab  om  Dyrelivet  paa  vore  Havbanker.  Chr. a  Vid.- 
Selsk\  Forh.  f.  1872. 

Denne  af  mig  tidligere  characteriserede,  meget  distincte  Art 

forekommer  ogsaa  ved  Bodø,  80—100  F.  fæstet  til  Oculiner,  lige- 

saa  ved  Lofoten,  60 — 300  F.,  samt  ved  Christiansund,  fra  hvilken 

sidste  Lokalitet  jeg  har  et  Exemplar  (rimeligvis  den  øverste  Del 

af  et  enkelt  Skud)  af  en  endnu  langt  spædere  "Bygning  end  de 
tidligere  af  mig  paa  Havbankerne  udenfor  Aalesund  iagttagne. 

9.    Plumularia  eleg antula,  n.  sp. 

(Tab.  III.  fig.  9-14). 

De  script.  Polyparium  simplex  (surculi  tamen  vulgo  aggre- 
gati),  penniforme,  basi  corporibus  alienis  adnatum,  caule  tenuissimo 

erecto,  articulato,  in  tota  fere  longitudine  pinnata,  pinnulis  simpli- 
cibus  sat  distantibus  regulanter  alternantibus ,  duabus  tribusve 

cujusqve  articuli  caulis,  mediis  longioribus,  superioribus  et  inferi- 

oribus  sensim  brevioribus.  Pinnulæ  regulanter  articulatæ,  articulis 

maxime  elongatis,  omnibus  polypiferis. 

Hydrothecæ  (usqve  ad  7  cujusqve  pinnulæ)  valde  distantes, 

sat  magnæ,  adnatæ,  cupuliformes,  apertura  paulo  obliqva,  extremi- 
tati  distali  articulorum  approximatæ. 

Nematophorus  unus  solummodo  mediana  cujusqve  articuli 

brevi  spatio  pone  hydrothecam  positus,  minimus,  subsessilis. 
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Gonothecæ  per  caulem  ipsum  distributæ,  elongato-obovatæ, 

leviter  triqvetræ,  apice  tripustulato. 

Color  albido-hyalinus. 

Altitudo  polyparii  sesqvipollicaris. 

Habitat  in.  sinu  Hardangerfjord  in  prof.  90—100  orgyar.  Ocu- 
linis  aflixa;  nee  non  ad  Manger  prope  Bergen  in  prof.  190  orgyar. 

Af  de  tidligere  bekjendte  Arter  synes  denne  lille  smukke  Form 

at  staa  nærmest  Pl.  pinnata  L.,  fra  hvilken  den  dog  bestemt 

adskiller  sig,  foruden  ved  sin  langt  ringere  Størrelse,  ved  de  for- 

holdsvis betydeligt  (over  dobbelt)  længere  Led  i  Pinnulerne,  hvor- 

ved Polypbægerne  komme  til  at  staa  saa  meget  længere  fra  hin- 

anden,  samt  ved  Generationskapslernes  Form.  1  Exemplar  af 

denne  Art  findes  i  vor  Samling  etiqvetteret  Pl.  pinnata  var.,  tåget 

af  min  Fader  ved  Manger  paa  det  store  Dyb  190  F.  Selv  har  jeg 

kun  truffet  den  paa  en  eneste  Lokalitet,  nemlig  ved  Mosterhavn  i  det 

ydre  af  Hardangerfjorden  fastheftet  til  Oculiner  fra  90—100  F.  D. 

10.    Heter  op  yxis  norvegica,  n.  sp. 

(Tab.  III.  fig.  15-22). 

De sc ript.  Polyparium  simplex  (surculi  tamen  sæpius  aggre- 
gati)  basi  alienis  corporibus  adnatum,  caule  simplice,  erecto, 

articulato,  in  tota  fere  longitudine  pinnata,  pinnulis  tenuissi- 

mis  et  elongatis,  setiformibus,  plus  minusve  distincte  qvadrise- 
riatis,  interdum  apicem  versus  6seriatis,  subspiraliter  dispositis, 

4 — 6  cujusqve  articuli  caulis.  Pinnulæ  regulanter  artkulatæ,  arti- 
culis  longis  et  tenuibus,  omnibus  polypiferis. 

Hydrothecæ  (usqve  ad  9  cujusqve  pinnulæ)  perparvæ,  adnatæ, 

cu])uliformes ,  valde  distantes,  extremitati  proximali  articuli  pro- 

piores. 

Nematopliori  3  cujusqve  articuli,  subpedicellati,  biloculati,  pro- 

cumbentes,  1  brevi  spatio  pone  hydrothecam,  1  in  fronte  ejusdem 

et  1  ad  extremitatem  distalem  articuli  positus. 

Gonotheca;  per  paria  prope  basin  pinnularum  processui  discreto 

aftixæ,  cornu  copia*  formain  referentes,  apice  truncato  operculato. 

Color  albido-hyalinus. 
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Altitudo  polyparii  bipollicaris. 

Habitat  in  sinu  Hardangerfjord  in  prof.  90—100  orgyar.  Ocu- 

linis  affixa,  nee  non  in  sinu  Christianiensi  prof.  50—60  orgyar. 

Under  Slægten  Heteropijxis  Heller 1  ville  vi  indbefatte  de  Former, 
der  med  en  lignende  Habitus  som  hos  Antennularia  skille  sig  fra  denne 

Slægt  derved,  at  Pinnulerne  ikke  ere  ordnede  omkring  Stammen  i 

Kredse  med  bestemte  Mellemrum,  men  have  en  spiralformig  Anord- 
ning. Fra  Slægten  Antennularia  adskiller  ialfald  vor  norske  Form 

sig  ogsaa  ved  Forholdet  af  Nematophorerne,  der  alle  ere  mediane 

og  enkle,  ogsaa  den  umiddelbart  foran  Polypbægeret  fæstede,  der 

hos  Antennularia  ligesom  hos  Plumularia  er  parret.  Ligeledes 

adskiller  den  sig  derved,  at  Generationskapslerne  ikke  egentlig  ere 

fæstede  i  Axillerne,  men  til  selve  Pinnulerne  paa  en  særskilt  Fortsats 

nær  deres  Basis  (se  Fig.  21).  Pinnulernes  spiralformige  Anordning  er 

ikke  altid  tydelig  markeret,  idet  de  først  med  Alderen  danne  flere  tyde- 
lige opposite  Rader.  Hos  unge  Individer  synes  derfor  ved  første 

Øiekast  kun  at  være  2  Rader  af  alternerende  Pinnuler,  hvorved 

Colonien  faar  stor  Lighed  med  en  Plumularia.  Derimod  er  hos 

stærkt  udviklede  Colonier  ofte,  især  mod  Spidsen,  flere  end  4  Rader 

udviklede,  hvorved  Ligheden  med  en  Antennularia  bliver  ikke  ube- 
tydelig. De  2  af  Heller  adskilte  middelhavske  Arter:  H.  tetrasticha 

og  H.  disticha,  komme  derfor  vistnok  til  at  falde  sammen,  da  ingen 

anden  Character  til  begge  Formers  Adskillelse  er  fremhævet  end 

Pinnulernes  Anordning  hos  den  ene  i  4,  hos  den  anden  i  2  Rader. 

Begge  disse  middelhavske  Former  ere  svagt  forgrenede,  hvorved 

de  bestemt  adskille  sig  fra  vor  nordiske  Art,  hvis  Skud  altid  ere 

enkle,  aldrig  forgrenede. 

En  Del  Exemplarer  af  denne  Art  toges  i  Hardangerfjorden 

ved  Mosterhavn,  90 — 100  F.  D.,  fastheftede  i  en  Klynge  til  et 
gammelt  forvitret  Stykke  Oculina.  Et  Par  mindre  Exemplarer  har 

jeg  ogsaa  fra  Havet  udenfor  Hvitingsø  150  F.  Endelig  har  jeg 

blandt  de  af  min  Fader  i  Christianiafjorden  gjorte  Indsamlinger 

fundet  ogsaa  en  Del  Exemplarer  af  nærværende  Art  med  Angivel- 

sen: Storemedet  ved  Drøbak,  50—60  F. 

1  Die  Zoophyten  und  Echinodermen  des  adriatischen  Meeres,  pag.  44. 
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11.    Ant  ennularia  ant  enn  in  a  (Sertularia),  Lin. 

1  Par  ganske  smaa  Exemplarer,  dog  begge  med  udviklede 

Generationskapsler,  af  antagelig  denne  ved  vore  Kyster  ikke  hidtil 

observerede  Form,  ere  til  forskjellige  Tider  af  mig  tagne  paa  bety- 

deligt  Dyb,  det  ene  ved  Bodø  paa  80—100  F.  D.,  det  andet  ved 

Hvitingsø  paa  150—200  F.  D. 

12.    Th  u  i  a  r  i  a  t  h u  i  a  (S ertulari a),  Lin. 

Denne  ved  sin  meget  eiendommelige  Habitus  let  kjendelige 

Form  er  paa  flere  Steder  omtalt  af  min  Fader  som  forekommende 

ved  vore  Kyster  paa  20—30  F.  D.  Selv  har  jeg  tåget  den  ved 

Lofoten  og  Christiansund  paa  den  samme  Dybde;  men  desforuden 

erholdt  jeg  ogsaa  op  fra  den  nordlige  Fortsættelse  af  Storeggen, 

80 — 100  F.,  2  Exemplarer  af  denne  Art,  som  saaledes  ved  en  For- 
sømmelse er  udeladt  af  den  af  mig  tidligere  givne  Fortegnelse 

over  Storeggens  Dyreformer. 

13.    Thuiaria  articulata  (Sertularia),  Pall. 

I  vor  Samling  opbevares  2  Exemplarer  af  denne  Art  tagne  af 

min  Fader  ved  Bejan  ved  Udløbet  af  Trondhjemsfjorden.  Selv  har 

jeg  kun  en  eneste  Gang  truffet  den,  nemlig  ved  Christiansund  paa 

50 — 60  F.  D.,  hvor  1  enkelt  Exemplar  erholdtes. 

14.    Hy  dr  altman  nia  f  al  eat  a  (Sertularia),  Lin. 

Denne  meget  distincte  Form,  som  allerede  for  lamge  siden  af 

min  Fader  er  fundet  ved  Bergenskysten,  forekommer  o gifta,  skjønt 

meget  sjelden,  ved  Bodø  og  Lofoten  paa  60-100  F.  D.  Paa  de 

nederste  Bkud  vig€  Polypbægerne  ialniindclighed  sas  stgjfct  ud 

fra  hinanden,  at  de  her  danne  2  tydelige  alternerende  Rader,  og 

en  saadan  afløst  Gren  faar  derved  en  ikke  ubetydelig  Lighed  med 
en  Sertulariecoloni. 

15.    Diphasia  al  at  a,  Hincks. 

Af  denne  for  vor  Fauna  nye  Art  toges  ved  Hvitingsø  paa 

80—100  F.  D.  et  overordentlig  pragtfuldt  Exemplar,  omtrent  1 
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Fods  Høide,  bestaaende  af  flere  fra  en  fælles  tyk  Stamme  udgaa- 

ende  opadrettede  Skud.  Generationskapslerne  vare  tilstede  i  ganske 

enorme  Mængder  og  fæstede  i  en  tæt  regelmæssig  Rad  langs  ad 

saagodtsom  alle  Pinnuler.  Ogsaa  i  det  aabne  Hav  udenfor  er- 

holdtes et  Par  mindre  Exemplarer  fra  100  F.  D.,  Spongiebund. 

16.    Bipliasia  tamarisca  (Sertularia),  L. 

2  Exemplarer  af  denne  ligeledes  for  vor  Fauna  nye  Art,  der 

er  let  kjendelig  ved  sine  usædvanlig  store  opposite  Polypbægere 

og  eiendommeligt  formede  Generationskapsler,  erholdtes  ved  Chri- 

stiansund  paa  60—80  F.  D.  De  mandlige  Generationskapsler 

afvege  fra  den  af  Hincks  givne  Afbildning  derved,  at  Sidehjømerne 

vare  udtrukne  i  en  lang  Spids,  omtrent  som  hos  Sertularia  cupres- 

sina.  Derimod  stemmede  de  kvindelige  Generationskapsler  paa 

det  andet  Exemplar  fuldkommen  overens  med  Hincks's  Beskrivelse 
og  Afbildning. 

17.    Diphasia  elegans,  n.  sp. 

(Tab.  III.  fig.  23—26). 

De  script.  Polyparium  simplex,  regulanter  bipinnatum,  ex 

stolone  cylindrico  longissimo  et  flexuoso,  irregulariter  diviso,  non 

adnato  sed  per  fundum  maris  libere  repente  surgens, '  caule  tenui, 
erecto,  in  parte  inferiore  sæpius  omnino  nudo.  Pinnulæ  in  parte 

modo  superiore  polyparii  obviæ,  sat  distantes,  regulanter  alter- 

nantes,  superiora  versus  sensim  breviores,  tenuissimæ,  subrectæ, 

ad  basin  paulo  constrictæ  et  ut  caulis  inarticulatæ. 

Hydrothecæ  in  caulis  parte  superiore  et  pinnulis  obviæ,  per 

paria  dispositæ,  vulgo  exacte  oppositæ.  ad  basin  pinnularum  tamen 

sæpe  leviter  alternantes,  valde  distantes.  vix  plus  qvam  10  paria 

cujusqve  pinnulæ,  elongatæ,  tubulosæ,  in  parte  maxima  longitudinis 

liberæ  et  utrinqve  valde  divergentes,  apertura  lævi,  obliqva,  oper- 
culo  maguo  valvuliformi. 

Gonothecæ  ignotæ. 

Color  albido-flavescens  pellucidus. 

Altitudo  polyparii  bipollicaris. 
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Habitat  sat  freqvens  ad  insulam  Hvitingso  in  prof.  150 — 200 

orgyarum,  fundo  argillaceo. 

Denne  vakre,  usædvanlig  fint  hyggede  Form  udmærker  sig  fra 

alle  øvrige  bekjendte  Arter  ved  sin  Tilheftning,  som  aker  ved  en 

ualmindelig  stærkt  udviklet  eylindrisk.  uregelmæssig  bugtet  og 

forgrenet  hen  over  Søbunden  krybende  rodagtig  Stolon,  der  i 

Størsteparten  af  sin  Længde  er  fuldkommen  fri  og  kun  af  og  til 

fæster  sig  paa  enkelte  adspredte  Punkter  til  de  sparsomt  paa  Ler- 

hunden  liggende  smaa  Grus-  og  Skjælfragmenter,  og  ofte  med 

længere  Mellemrum  giver  Udspring  til  flere  Polypcolonier,  der  saa- 

ledes  tage  sig  ud  som  smaa  fjærformige  Rodskud.  De  parvis 

ordnede  opposite  Polypbægere,  der  som  oftest  ganske  mangle 

paa  den  nederste  Del  af  Stammen,  ere  ved  usædvanlig  lange  Mel- 
lemrum  skilte  fra  hinanden,  hvilket  i  Forbindelse  med  selve  Axens 

overordentlige  Tyndhed  giver  den  hele  Coloni  et  eiendommeligt 

tandert  Udseende.  Generationskapsler  vare  ikke  udviklede  paa 

nogen  af  de  indsamlede  Exemplarer,  hvorfor  jeg  intet  kan  anføre 
om  disse. 

Foruden  ved  Hvitingso,  hvor  denne  Form  paa  150 — 200  F.  D. 
blød  Lerbund  er  meget  almindelig,  erholdtes  et  enkelt  Exemplar 

langt  ud  i  Havet  V.  for  Utsire  paa  148  F.  D. 

18.    Sertularia  t  ener  a,  n.  sp. 

(Tab.  IV.  tig.  1  -  4). 

Descript.  Polyparium  minutum.  simplex,  bipinnatum,  <i\ 

stolone  longo  libere  per  fundum  maris  repente  surgens,  caule  tenu- 

issimo,  erecto,  distincte  articulato,  articulis  elongatis.  in  parte  in- 
feriore  nudo  et  recto  in  superiore  leviter  flexuoso  et  polypifero. 

Pinnulæ  sat  distantes,  regulanter  alternantes,  una  cujusqve  articuli 

caulis,  tenuissimæ  et  sat  elongatæ,  distincte  articulatæ. 

Hydrothecæ  per  paria  dispositæ,  subalternantes,  sat  distantes, 

una  ad  basin  pinniilarum  axillaris,  2  vel  4  cujusqve  articuli  pin- 

nularum,  breves,  apicem  versus  attenuatæ,  parte  dimidia  ultima 

libera  et  ad  latera  divergente,  apertura  distincte  bidentata. 

Gonothecæ  ignotæ. 
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Color  albido-hyalinus. 

Altitudo  polyparii  pollicaris. 

Habitat  rarissima  in  alto  mari  extra  Skudesnæs  in  prof.  150 

orgyar.,  fundo  argillaceo. 

Nærværende  lille  Hydroide  har  i  sin  ydre  Habitus  adskillig 

Lighed  med  foregaaende.  Ligesom  denne  er  Colonien  regelmæssig 

fjærformig,  ikke  forgrenet,  og  fæstet  til  en  lang  cylindrisk  frit  hen- 

over Søbunden  krybende  Stolon.  Ved  nøiere  Undersøgelse  viser 

den  sig  dog  meget  forskjellig,  især  ved  Stammens  og  Pinnulernes 

tydelige  Articulation  samt  ved  Polypbægernes  Form  og  Anordning, 

hvorfor  den  heller  ikke  kan  henføres  til  samme  Slægt  som  denne, 

men  maa  gaa  ind  under  Slægten  Sertularia  (sens.  strict,).  Af  de  be- 

kjendte  Sertularier  ligner  den  med  Hensyn  til  Polypbægernes  Form 

og  Anordning  mest  S.filicuJa  L.:  men  adskiller  sig  meget  bestemt 

derved,  at  deres  Aabning  er  tydelig  tvetandet,  medens  den  hos 

hin  Art  er  fuldkoinmen  jevn  og  cirkelformig. 

Kun  et  eneste  lidet,  1  Tomme  høit  Exemplar  erholdtes  11  Mil 

VNV  for  Skudesnæs  paa  150  F.  D.,  Lerbund. 

19.    8  er  tul  ar  ella  Gayi  (Sertularia),  Lamrx. 

Pragtfulde  over  1  Fod  høie  Exemplarer  af  denne  for  vor  Fauna 

nye  Art  erholdtes  ved  Hvitingeo  paa  80 — 100  F.  D.  fæstede  til  de 

store  Spongier.  Jeg  har  Exemplarer  af  samme  Art  ogsaa  fra  Hard- 

angerfjorden, Bodø  og  Lofoten,  tagne  paa  samme  Dybde.  Fra 

8.  polyøonias  L.,  som  den  i  Polypbægernes  Form  og  Anordning 

meget  ligner,  og  hvormed  den  vistnok  ofte  har  været  forvexlet, 

skilles  den  let  ved  sin  tykke  sammensatte  Stamme  og  mindre 

stærke  Forgrening.  Farven  er  i  levende  Live  smuk  gulgrøn,  hvil- 

ken Farve  holder  sig  taalelig  godt  paa  Spiritusexemplarer. 

20.    Oph  i  o  des  parasitt  ca,  n.  sp. 

(Tab.  IV.  fig.  5-8). 

D  eser  i  pt.  Polyparium  minutum  ex  stolone  constans  cylin- 

drico.  flexuoso,  adnato.  per  caulem  Hydroidesum  aliorum  repente, 

de  qvo  prodeunt  surculi  numerosi  parvi.  simplices,  leviter  curvati. 
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raro  parce  dichotomo-ramosi,  distincte  articulati.  articulis  elongatis 

inæqvalibus. 

Hydrothecæ  parvæ,  sessiles,  late  cupuliformes,  apertura  ampla 

integra,  uniseriatæ,  articulis  1,  2  vel  3  disjunctæ. 

Organa  teiitaculiforniia  (nematophori)  singula  in  surculis,  non 

vero  in  stolone  distributa,  unum  eorum  plerumqve  brevi  spatio  pone 

(vel  infra)  hydrothecam  positum,  interdum  valde  elongata,  filiformia, 

eapitulo  globoso  cellulis  urticantibus  repleto,  ad  basin  cupula  parva 
chitinosa  obtecta. 

Gonothecæ  permagnæ,  omnino  læves,  obconicæ  vel  pyriformes, 

subpedunculatæ ,  apice  truncato,  singulæ  in  surculis  ipsis  prope 

basin  affixæ,  nunqvam  in  stolone. 

Color  albido-byalinus. 

Altitudo  surculorum  majorum  3— 4mm. 

Habitat  ad  insulam  Hvitingso  in  prof.  80—100  orgyar.  per 

caulem  et  pinnulas  Polyplumariæ  llabellatæ  repens. 

Af  den  ved  sine  eiendommeligt  udviklede  tentakelformige 

Nesselorganer  udmærkede  Slægt  Opkiodes,  Hincks,  kj endte  man  tid- 

ligere kun  en  eneste  Art,  O.mirabiUs,  Hincks,  fra  de  britiske  Øer, 

hvor  den  forekommer  paa  ganske  grundt  Vand  fæstet  til  Stene  og 

Laniinarier.  Interessant  var  derfor  Opdagelsen  af  en  eiendommelig 

norsk  Fonn  af  denne  Slægt  fra  Dybderegionen.  Ved  at  mønstre 

mine  Kxemplarer  af  Polyplumaria  flabellata  nogct  noiere  for  om 

mnligt  at  mule  Generationskapsler,  bemærkeue  jeg  paa  et  Par  nf 

dem  nogle  Legemer,  som  jeg  i  Begyndelsen  troede  vare  saadanne. 

Det  var  virkelig  ogsaa  Generationskapsler  og  af  en  Størrelse,  der 

vilde  have  passet  nok  saa  godt  til  hin  Hydroide;  men  en  aøiere 

Undersogelse  viste  dog  snart,  at  de  ikke  tilhørte  Polyplumaria 

flabellata,  men  en  ganske  forskjellig  bitte  liden  Hydroide,  der  levede 

snyltende  paa  denne,  og  hvis  faatallige  temmelig  robust  hyggede 

Polyper  ogsaa  ved  nærmere  Ettersyn  viste  sig  hist  og  her  tittende 

frem  mellen)  de  tint  hyggede  elegante  Polyper  af  Polyplumaria. 

Ved  at  befri  en  (iren  af  Polyplumaria  fra  de  enkelte  Pinnuler  lyk- 

kedes  det  mig  at  faa  et  Overblik  over  denne  eiendommelige  I ly- 

droides  almindelige  Habitus  og  noiere  Hygning.     Den  bestaar  (se 
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Fig.  6)  af  en  cylindrisk  opad  Stammen  og  Grenene  af  andre  Hy- 

droider  (her  Polyplumaria)  krybende  og  ofte  spiralformigt  omkring 

samme  bugtet  fast  tilvoxet  Stolon,  der  med  uregelmæssige  Mellem- 

rum  udsender  smaa,  som  oftest  enkle,  sjeldent  svagt  forgrenede 

Skud,  der  bære  Polyperne.  Forsaavidt  ligner  vor  Art  den  britiske 

Form.  Men  den  skiller  sig  væsentlig  derved,  at  Polypbægerne  ere 

sessile  og  ordnede  i  en  enkelt  Rad  langs  Skuddene,  fremdeles  ved 

færre  og  mere  langstrakte  Stammeled;  endelig  derved,  at  de  eien- 

dommelige tentakelformige  Nesselorganer  her  aldrig  udgaa  fra  den 

krybende  Stolon,  men  alene  fra  Skuddene,  Heller  ikke  Genera- 

tionskapslerne  ere  som  hos  den  britiske  Form  fæstede  til  Stolonen, 

men  altid  til  selve  Skuddene  nær  disses  Basis.  De  ere  over- 

ordentlig store  i  Forhold  til  Skuddene  og  uligt  samme  hos  den 

britiske  Form  ganske  glatte  (ikke  tværrynkede).  Polyperne  vare 

selv  paa  Spiritusexemplarerne  temmelig  langt  udstrakte  udenfor 

Bægernes  Mundinger  og  kunne  vistnok  ikke  retraheres  fuldstæn- 
digt;  paa  dem  taltes  omkring  16  i  en  enkelt  Rad  stillede  (ved 

Contraction)  meget  korte  Tentakler. 

Hincks  har  stillet  Slægten  Ophiodes  i  Halecidernes  Familie, 

og  den  britiske  Form  viser  ogsaa  i  sin  hele  Habitus  en  umiskjen- 

delig  Lighed  med  en  Halecium.  Imidlertid  er  der  ogsaa,  ialfald 

hos  vor  norske  Form,  udtrykt  en  vis  Tilnærmelse  til  en  ganske 

'  anden  Familie,  nemlig  Plumulariderne,  navnlig  ved  de  tydeligt  en- 
sidigt  stillede  Polypbægere,  ligesom  ogsaa  de  omtalte  Nesselorganer 

med  sine  smaa  elegante  Chitinbægere  vise  saavel  med  Hensyn  til 

sin  Fordeling  som  i  sit  Udseende  en  ikke  saa  ubetydelig  Overens- 

stemmelse med  de  for  denne  sidste  Familie  eiendommelige  saa- 

kaldte  Nematophorer. 

21.    Halecium  halecinum  (Sertularia),  L. 

En  af  de  videst  udbredte  Hydroider,  der  foruden  ved  vore 

Kyster  forekommer  ved  de  britiske  Øer,  ved  Belgien,  i  Middel- 

havet, ved  Grønland  og  ved  Nordamericas  Østkyst.  Den  synes  at 

have  sin  kraftigste  Udvikling  i  Corallinernes  Region,  30—40  F., 

men  gaar  dog  ogsaa  af  og  til  betydelig  dybere  ned.  Jeg  har  saa- 
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F.  D.,  ved  Hvitingsø  paa  80—100  F.  I).  og  ved  Lofoten  ligeledes 

paa  80—100  F.  D.  Ved  Christiansund  bar  jeg  ligeledes  paa  60—80 

F.  D.  tåget  et  Exemplar  af  denne  Art.  Dette  Exemplar  var  for- 

synet med  talrige  fuldt  udviklede  Generationskapsler,  der  ved  sin 

regelmæssige  Anordning  langs  ad  den  øvre  Side  af  saagodtsom 

samtlige  Pinnuler  og  med  sine  terminale  Polypider  gav  den  bele  - 
Coloni  et  meget  eiendommelig!  og  elegant  Udseende. 

22.  Halecium  Beanii,  Jobnst. 

Denne  for  vor  Fauna  nye  Art  har  jeg  fundet  ikke  saa  ganske 

sjelden  ved  Bodø  paa  80—100  F.  D.  fæstet  til  Oculiner.  Den 
kjendes  let  fra  foregaaende  Art  ved  sin  langt  finere  og  tandrere 

Habitus,  tynde  bugtede  Grene  og  uregelmæssige  (ikke  bipinnate) 

Forgrening. 

23.  Halecium  ses  sile,  Norman. 

Af  denne  ligeledes  for  vor  Fauna  nye  Art  fandtes  et  smukt 

Exemplar  ved  Bodø  sammen  med  foregaaende.  Exemplaret,  der 

boldt  næsten  3  Tommer  saavel  i  Høide  som  Vidde,  var  meget 

stærkt  vifteformigt  forgrenet,  næsten  i  samme  Plan  og  paa  de  fine 

Endegrene  tæt  besat  med  Generationskapsler.  Disse,  som  ikke 

tidligere  ere  kj endte,  ere  langstrakt  cylindriske  eller  mosten  lineære, 

noget  bøiede  og  i  Enden  noget  skraat  afkuttede  samt  fyldte  med 

en  uniform  opak  Masse  (Sæd).  Arten  kjendes  forøvrig!  let  fra 

foregaaende,  hvem  den  i  sin  almindelige  Habitus  mest  ligner,  ved 

sine  særdeles  lidet  udviklede,  næsten  fuldkommen  rudimentære 

1'olypba'gere.  Et  enkelt  lidet  Exemplar  af  samme  Art  har  jeg 
allerede  for*  længere  Tid  siden  tåget  ved  Lofoten  paa  omtrent 

Bamme  Dybde. 

24.    Halecium  g or go neide ^  n.  sp. 

(Tal).  IV.  tø  9-1  r>). 

De  script.  Polyparium  sat  robustum  irregulariter  arbores- 

eeH8,  primo  visu  GorgøniM  babitu  referens,  eaule  et  ramis  princi- 
palilms    ciassis  ex  tubulis   filifnrmihus   vario  modo  flexuosis  et 
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contortis  compositis,  ramis  ultimis  vel  pinnulis  sparsis,  elongatis, 
subrigidis,  regulanter  articulatis. 

Hydrothecæ  regulanter  alternantes,  2  cujusqve  articuli  pinnu- 

larum,  plerumqve  simplices,  raro  compositæ,  tubulosæ,  breves,  ad 

basin  constrictione  distincta  præditæ,  apertura  sat  ampla,  margine 
integro  circulari  circumdata. 

Polypi  permagni  et  longe  ex  hydrothecis  protrusi,  vario  modo 

curvati,  apice  in  discum  amplum  circularem  medio  elevatum  ten- 

taculis  brevibus  circiter  24  circumdatum  expanso. 

Appendices  minutæ  molles  capitulo  globoso  cellulis  urticantibus 

repleto  terminatæ  singulæ  infra  qvamqve  hydrothecam  vulgo  obviæ, 

nematophoris  certe  analogæ. 

Gonothecæ  ignotæ. 

Color  pallide  corneus,  polypis  læte  ochraceis. 

Altitudo  polyparii  fere  3pollicaris. 

Habitat  baud  freqvens  ad  Bodo  in  prof.  80—100  orgyarum 
Oculinis  affixum. 

Nærværende  meget  distincte  Art  udmærker  sig  fra  alle  de 

øvrige  Arter  af  Slægten  ved  sin  usædvanlig  robuste  Habitus  og 

især  ved  sine  overordentlig  store  gulfarvede  Polyper,  der  rage 

langt  frem  af  Polypbægerne  og  i  Forbindelse  med  Coloniens  eien- 
dommelige Forgrening  giver  den  ved  første  Øiekast  en  paafaldende 

Lighed  med  en  liden  Gorgonie.  De  yderste  Grene  eller  Pinnulerne 

ere  temmelig  uregelmæssigt  ordnede  uden  Spor  af  nogen  saadan 

fjærformig  Anordning  som  hos  H.  halecinum.  De  ere  temmelig 

lange,  lige  og  regelmæssigt  leddede.  Polypbægerne  ere  tilstede 

saavel  paa  Stammen  og  de  tykkere  Hovedgrene  som  paa  Pinnu- 

lerne, paa  hvilke  sidste  de  ere  meget  regelmæssigt  ordnede  i  2 

alternerende  Rader,  2  paa  hvert  Led.  De  ere  som  oftest  simple, 

meget  sjelden  sammensatte,  eller  bestaaende  af  2  eller  flere  i  hin- 
anden  føiede  Bægere.  Jeg  har  dog  nær  Basis  af  den  største 

Coloni  truffet  et,  som  bestod  af  ikke  mindre  end  6  paa  hinanden 

følgende  enkle  Bægere  (Fig.  12). 

Interessant  er  Forekomsten  hos  denne  Art  af  eiendommelige 

bløde  med  et  halvkugleformigt  af  store  Nesselceller  fyldt  Capitulum 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1873.  8 
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endende  Yedhæng  (Fig.  14),  der  aabenbart  svare  til  de  tentakelfor- 

mige  Nesselorganer  hos  Ophiodes  og  Nematophorerne  hos  Fam. 

Plumularidæ,  om  de  end  her  fuldstændig  mangle  det  basale  Chitin- 

bæger.  De  ere  (se  Fig.  10  &  11)  tilstede  i  meget  betydeligt  Antal 

saavel  paa  Stammen  som  Grenene  og  altid  ordnede  paa  en  bestemt 

Maade  saaledes,  at  i  Regelen  et  af  dem  har  sin  Plads  i  kortAfstand 

under  hvert  Polypbæger. 

Jeg  har  hidtil  kun  iagttaget  denne  Art  paa  en  eneste  Lokali- 

tet, nemlig  ved  Bodø  paa  80 — 100  F.  I).,  hvor  2  Kxemplarer  toges 
fæstede  til  Oculiner.  Paa  ingen  af  dem  vare  Generationskapsler 

udviklede. 

25.    Sal  a  cia  ab  i  e  tin  a  (Grammaria),  M.  Sars. 

Denne  meget  characteristiske  og  let  kjendelige  Hydroide,  som 

af  min  Fader  først  blev  fundet  ved  Manger  og  senere  ved  Havø- 

sund  nær  Nordcap,  har  jeg  fundet  temmelig  hyppig  ved  Lofoten 

og  Bodø  paa  60 — 100  F.  D.  Et  eneste  lidet  Exemplar  er  af  min 
Fader  tåget  i  Christianiafjorden  ved  Drøbak,  saa  at  den  altsaa  kan 

siges  at  være  udbredt  langs  vor  hele  Kyst. 

2(1.    La  forn  dumosa  (Sertularia),  Flemg. 

En  ligeledes  langs  vor  hele  Kyst  forekommende  Form,  der  er 

udbredt  til  Middelhavet  og  Nordamerikas  Østkyst,  og  som  er  hyp- 

pigst i  Corallinernes  Region,  men  dog  ogsaa  af  og  til  gaar  bety- 

deligt nedenfor  50  F.  Saavel  den  krybende  -som  den  forgrenede 
Fonn  er  almindelig  hos  os. 

27.    Lafoea  f  rut  i  rosa,  M.  Sars  (von  Hincks). 

(Tab.  IV.  fø  Ifi— 18). 

CåÉipånularfa  jfadføota,  M.  Sars,  Reise  i  Lofoten  og  Finmarken,  pag.  IS. 

LafoSa  frutn-osa,    M.    Sars,    Bemerkninger    over   4    norske  Hydroider, 
Yid.-Selsk.  Forh  LM8. 

Denne  overordentlig  smukke,  af  min  Fader  opdagede  og  be- 

skrevne Art  er  let  kjendelig  fra  den  følgende,  hvormed  Hmcks 

nrigtigt  bar  identiticeret  den,  ved  sine  forboldsvis  langt  større, 

langstrakte  klokkeloi Ittige,  paa  en  temmelig  lang,  tvdeligt  afsat  og 

i 
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med  stærkt  markerede  Ringe  forsynet  Stilk  siddende  Polypbægere, 

samt  sin  ofte  særdeles  luxuriøse  Forgrening.  Den  er  af  min  Fader 

iagttaget  ved  Manger  og  Finmarkens  Kyster  paa  30—50  F.  D. 

Selv  har  jeg  tåget  adskillige  mindre  Exemplarer  ved  Lofoten  paa 

60—100  F.  D.,  hvoraf  det  største  er  afbildet  Fig.  16.  De  finmarkske 

Exemplarer  ere  betydeligt  større  og  stærkere  forgrenede. 

28.    Lafoea  gracillima  (Campanularia),  Alder. 

(Tab.  IV.  fig.  19-21). 

Campamdaria  gracillima,  Alder,  Catalogue  of  the  Zoophytes  of  Xorthum- 
berland  and  Durham,  pag.  39,  pl.  IV,  fig.  5,  6. 

Calicella  fruticosa,  Hin  eks,  Catalogue  of  the  Zoophytes  of  Devon  and 
Cornwall,  Ann.  of  Nat.  Hist.  ser.  3,  VIII,  pag.  293. 

Lafoea  fruticosa,  Hincks,  History  of  British  Hydroide  Zoophytes,  pag. 

202,  pl.  XLI,  fig.  2, 

Denne  af  Alder  kjendeligt  beskrevne  og  afb ildede,  ved  sin  over- 

ordentlig fine  og  tandre  Habitus  samt  sine  forholdsvis  meget  smaa 

paa  en  kort  utydeligt  ringet  eller  dreiet  Stilk  siddende  Polypbæ- 

gere udmærkede  Art  forekommer  ikke  saa  ganske  sjelden  ved  vor 

Syd-  og  Vestkyst,  især  paa  større  Dybder.  Jeg  har  den  saaledes 

fra  Christianiafjorden,  Hardangerfjorden  og  fraHvitingsø  ved  Stavan- 

ger. Paa  sidstnævnte  Sted  var  den  meget  hyppig  paa  80 — 100  F. 
D.  fæstet  til  Stammen  af  andre  Hydroider.  Ogsaa  i  det  aabne  Hav 

V.  for  Hvitingsø  har  jeg  tåget  adskillige  Exemplarer  af  denne  Art 

indtil  i  en  Dybde  af  150  F. 

29.    Lafoea  capillaris ,  n.  sp. 

(Tab.  IV.  fig.  22—24). 

Descript.  L.  gracillimæ  maxime  affinis.  Polyparium  tenuis- 
simum,  erectum,  sparse  ramosum,  ramulis  longis  filiformibus,  caule 

composito  basi  corporibus  alienis  adnato. 

Hydrothecæ  qvam  in  L.  gracillima  multo  angustiores  et  magis 

elongatæ,  cylindricæ,  ubiqve  latitudine  eadem,  fere  capillares,  aper- 

tura  non  dilatata,  pedunculo  brevissimo  leviter  flexuoso,  series  3—4 
formantes. 

Gonothecæ  ignotæ. 

8* 
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Color  albido-hyalinus. 

Altitudo  polyparii  vix  semipollicaris. 

Habitat  rara  in  sinu  Christianiensi  ad  Drøbak,  prof.  50 — 60 

orgyaruin,  cauli  Heteropyxidis  norvegicæ  affixa. 

Nærværende  overordentlig  fintbyggede  Form  ligner  i  sin  hele 

Habitus  saa  særdeles  meget  L.  grae  i  Kima,  at  jeg  længe  betrag- 
tede  den  som  en  blot  tilfældig  Varietet  af  denne  Art.  Ved  at 

mønstre  en  bel  Svite  Exemplarer  af  denne  sidste  har  det  dog  ikke 

lykkets  mig  at  finde  tydelige  Overgange  mellem  begge,  saa  at  jeg 

indtil  videre  er  nødt  til  at  opføre  den  som  en  egen  Art,  om  jeg 

end  gjør  dette  med  adskillig  Tvivl.  Det,  hvorved  den  især  mær- 

kelig  afviger  fra  L.  gracillima,  er  Polypbægernes  overordentlig 

tynde  og  langstrakte,  næsten  haarfine  Form  og  disses  korte,  kun 

en  Gang  bugtede  Pedunkler.  Kun  nogle  faa  smaa  Exemplarer  er- 

holdtes ved  Drøbak  paa  50 — 60  F.  D.  fæstede  til  Stammen  af 

Heteropyxis  norvegica.    Andetsteds  har  jeg  ikke  truffet  den. 

30.    Lafoea  p  innat  a,  n.  sp. 

(Tab.  IV.  fig.  25-28). 

De  script.  Polyparium  surculos  elegantes  plumiformes ,  sub- 

rigidos,  per  caulem  aliorum  Hydroideorum  distributos  et  lateraliter 

porrectos  formans. 

Caulis  surculorum  subrectus  basin  versus  sæpius  compositus. 

pinnulæ  distichæ,  tenuissimæ,  regulanter  alternantes,  apicem  versus 
sensim  breviores. 

Hydrothecæ  et  in  caule  et  in  pinnulis  distributæ  regulanter 

distichæ  et  alternantes,  sat  magnæ,  tubulosæ,  eiongato-obconicæ, 

vix  pedunculatæ ,  ad  basin  tamen  constrictione  (annulo)  singula 

circulari  distincta  præditæ,  apicem  versus  sensim  dilatatæ,  apertura 

integra  circulari;  septum  transversum  internum  in  parte  inferiore 

hydrothecæ  distinctum. 
Gonothecæ  ignotæ. 

Color  albido-hyalinus. 
Altitudo  surculorum  fore  sesqvipolliearis. 

Habitat  in  sinu  Hardangerfjord,  prof.  90 — 100  orgyaruin,  cauli 
Kudendrii  ramei  affixa. 
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Ved  sine  regelmæssigt  fjærformige  Skud  og  den  ligeledes  regel- 

mæssige  Anordning  af  Polypbægerne  i  2  alternerende  Rader  erhol- 
der denne  Art  en  saa  eiendommelig  Habitus,  at  den  allerede  ved 

første  Øiekast  let  kjendes  fra  alle  de  øvrige  Arter  af  Slægten.  I 

Polypbægernes  Størrelse  og  Form  ligner  den  mest  L.  dtimosa  og 

navnlig  Varieteten  robusta,  men  skiller  sig  strax  ved  den  særdeles 

skarpt  markerede  enkle  cirkulære  Indsnøring  ved  Basis  og  ved  det 

i  en  temmelig  betydelig  Afstand  fra  Basis  sig  befindende  indre 

transversale  Septum. 

Jeg  har  kun  iagttaget  denne  særdeles  vakre  Form  paa  en 

eneste  Lokalitet,  nemlig  ved  Mosterhavn  i  det  Ydre  af  Hardanger- 

fjorden paa  90 — 100  F.  D.,  hvor  en  Del  Exemplarer  erholdtes  fast- 
heftede  til  Stammen  af  Eudendrium  rameum,  der  igjen  sad  fast 

paa  Oculiner. 

31.    F  Helium  ser  pens,  Hincks. 

Denne  ikke  tidligere  hos  os  bemærkede  Form  synes  desuagtet 

at  have  en  særdeles  vid  Udbredning  ved  vore  Kyster  saavel  hori- 
zontalt  som  verticalt.  Da  den  imidlertid  altid  kun  er  at  træffe 

krybende  paa  Stammen  af  andre  Hydroider  og  Polyzoer  og  des- 

uden  ér  af  meget  ringe  Størrelse,  kan  dens  gjennemsigtige,  kun 

lidet  over  Stammen  hævede  Smaarør  let  undgaa  Opmærksomheden. 

Jeg  har  truffet  den  paa  alle  de  af  mig  nøiere  undersøgte  Lokali- 

teter fra  Christianiafj orden  af  og  indtil  Lofoten,  paa  hvilket  sidste 

Sted  den  gaar  ned  til  det  enorme  Dyb  af  300  Favne. 

32.  Calycella  plicatilis  (Lafoéa),  M.  Sars. 

Denne  af  min  Fader  under  Benævnelsen  Lafoéa  plicatilis  be- 

skrevne Form,  som  Hincks  medrette  adskiller  fra  Slægten  Lafoéa 

og  henfører  til  sin  Slægt  Calycella,  har  jeg  fundet  ikke  saa  ganske 

sjelden  paa  større  Dybder  ved  Lofoten,  Bodø  og  Hvitingsø.  Paa 

sidstnævnte  Sted  gaar  den  ned  til  200  F. 

33.    Calycella  fastigiata  (Campanularia),  Alder. 

Af  denne  i  Polypbægernes  Form  nærmest  ved  C.  plicatilis 

staaende  for  vor  Fauna  nye  Art  har  jeg  tåget  Exemplarer  kry- 
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bende   paa   andre  Hydroider  fra  Storedybet   udenfor  Aalesund, 
80  F.  D. 

34.  Caly cella  syringa  (Sertularia),  L. 

Denne  ligeledes  for  vor  Fauna  nye  lille  vakre  Hydroide  har 

jeg  fundet  af  og  til  krybende  paa  Stammen  af  Salacia  abietina  fra 

60 — 80  F.  D.  ved  Lofoten,  meget  almindelig  derimod  sammesteds 

paa  20—30  F.  D.  paa  Stammen  af  Eudendrium  capillare,  Alder, 
som  den  ofte  næsten  ganske  dækker  med  sine  smaa  glasklare 

Bægere  og  Generationskapsler  ligesom  med  en  fin  Dun. 

35.    Caly  cella  pr  oducta,  n.  sp. 

(Tab.  V.  fig.  6—8). 

D  eser  i  pt.  Polyparium  ex  stolone  constans  repente  irregu- 

lariter  tiexuoso  et  arborescente,  alienis  corporibus  firmiter  adhæ- 

rente,  de  qvo  prodeunt  in  omnes  directiones  radiantes  hydrothecæ 

numerosæ  pedicellatæ. 

Hydrothecæ  dense  aggregatæ,  pedicello  longitudine  inæqvali, 

plerumqve  valde  elongato,  subrecto,  vix  vel  ad  basin  modo  indi- 
stincte  annulato,  supine  sensim  in  calycem  tubulosum,  obconicum 

continuato.  Apertura  calycis  circularis,  operculata,  operculo  e 

segmentis  circiter  12  convergentibus,  nunc  conice  prominente,  nunc 

infundibuli  instar  retracto.  Latera  calycis  prope  aperturam  leviter 

longitudinaliter  costata. 

Gonothecæ  ignotæ. 

Color  albido-cinereus. 

Altitudo  hydrothecarum  cum  pedicello  usqve  ad  i;mm. 

Habitat  ad  Bodø  et  insulas  Lofotenses  in  prof.  80—200  orgy- 
arum  cauli  Tubulariæ  indivisæ  et  tubulis  calcareis  Serpularum 
affixa. 

Fra  alle  øvrige  Arter  af  Slægten  er  denne  let  kj  endelig  ved 

de  overordentlig  stærkt  forlængcde  ligc  Pediceller,  der  bære  Polyp- 

bægerne.  De  ere  nemlig  mange  Gange  ofte  lige  indtil  (i  Gange 

saa  lange  som  selve  Hangerne  og  mest  en  uden  Spor  af  Ringe  samt 

fortsætte  si<i  i  disse  jevnt  uden  nogen  Indsnøring  eller  bemærkelig 

ydre  (irændse.    Det  af  mange  (omtrent  12)  convergerende  Seg- 
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menter  bestaaende  Operculum  ligner  mest  samme  hos  C.  springa 

og  er  ofte  ligesom  hos  denne  tragtformigt  indtrukket.  Polyperne 

vare  ikke  paa  nogen  af  mine  Spiritusexemplarer  udstrakte,  men 

viste  sig  dog  tydeligt  indenfor  Bægerets  gjennemsigtige  Hud.  Heller 

ikke  lykkedes  det  mig  paa  nogen  af  mine  Exemplarer  at  finde 

Genera  tionskapsler. 

Jeg  har  kun  truffet  denne  meget  distincte  Art  paa  større  Dyb- 

der, 80 — 200  F.  ved  Bodø  og  Lofoten  fastheftet  i  Mængde  til  Stam- 
men af  Tubularia  indivisa,  i  enkelte  Tilfælde  ogsaa  til  Serpularør. 

36.    Cuspidella  humilis,  Hincks. 

Denne  pygmæiske,  let  oversebare  Hydroide,  der  tidligere  kun 

er  kjendt  fra  England  og  Shetlandsøerne,  har  jeg  kun  en  eneste 

Gang  observeret,  nemlig  ved  Bodø  paa  Stammen  af  en  Syncoryne 

eximia,  Allman,  fra  80—100  F.  D. 

37.    Lafoeina  tenuis,  M.  Sars,  n.  gen.  et  sp. 

(Tab.  V.  fig.  1—5). 

De  script.  Polyparium  ex  stolone  constans  repente  sinuoso 

et  ramoso,  alienis  corporibus  firmiter  adhærente,  cui  sunt  insertæ 

hydrothecæ  numerosæ  breves  et  præter  easdem  appendices  innume- 

rabiles  filiformes,  cellulis  magnis  urticantibus  ad  apicem  præditæ. 

Hydrothecæ  hyalinæ,  cuti  tenuissimo,  sessiles,  subcylindricæ, 

crassiusculæ,  operculo  conico  producto  ex  segmentis  numerosis 

convergentibus  composito. 

Polypi  longe  extra  aperturam  porrigendi,  proboscide  obtuse 
conico  tentaculis  circiter  16  circumdato. 

Organa  urticantia  numerosa  singularia  stoloni  inserta,  longitu- 

dinem  hydrothecarum  fere  æqvantes,  erecta,  vario  modo  llexuosa, 

anguste  cylindrica,  tubulosa,  cute  tenui  chitinoso  investita,  apice 

leviter  dilatato  et  apertura  parva  circulari  perforato;  cellulæ  urti- 

cantes  4 — 6  permagnæ,  elongatæ,  juxtapositæ  in  interiore  apicis 
adsunt  fila  extra  aperturam  ejicientes  longissima  ad  basin  aculeata. 

Gonothecæ  ignotæ. 

Altitudo  hydrothecarum  vix  1/2mm  superans. 
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Habitat  ad  insulam  Hvitingso,  adqve  Christiansund  et  Bodo 

in  prof.  (50 — 100  orgyar&m  per  caulem  aliorum  Hydroideorum  repens; 

nee  non  ad  insulas  Lofotenses  in  prof.  300  orgyarum  Mopseæ  bo- 
reali  affixa. 

I  sin  almindelige  Habitus  og  navnlig  i  Polypbægernes  Form 

bar  denne  mærkelige  Hydroide  stor  Ligbed  med  den  af  Hincks 

opstillede  Slægt  GuspideUa,  men  skiller  sig  ved  Tilstedeværelsen 

af  en  Art  meget  eiendommelige  tentakellignende  Organer,  som  i 

stor  Mængde  udgaa  fra  den  krybende  Stolon  mellem  Polypbægerne, 

og  som  ganske  fattes  bos  hin  Slægt.  Disse  Organer  (se  Fig.  3, 

4,  5)  ere  smalt  cylindriske  eller  traadformige,  næsten  af  samme 

Høide  som  Polypbægerne  og  beståa  ligesom  disse  af  en  tynd  chi- 

tinagtig  Skede,  der  paa  Spidsen  af  den  noget  opsvulmede  Ende 

er  gjennemboret  af  en  trang  cirkelrund  Aabning,  ndaf  hvilken  man 

ofte  ser  4—6  fine  ved  Basis  med  Sidepigge  besatte  Traade  ud- 
strakte.  Disse  Traade  udgaa  fra  et  tilsvarende  Antal  særdeles 

store,  i  den  opsvulmede  Ende  af  Organet  Side  om  Side  indleiede 

langstrakte,  noget  bøiede  Nesselceller  (se  Fig.  4  &  5).  Disse 

Nesselceller,  der  under  Mikroskopet  ere  meget  iøinefaldendc  ved 

sit  klare  og  stærkt  lysbrydende  Udseende  ere  omgivne  af  en  gra- 

nuløs  Materie,  hvorfra  gaar  en  fin  noget  bugtet  Streng  nedad  gjen- 

nem  hele  Organets  Længde  og  forbinder  sig  med  den  i  Stolonen 

indeholdte  Sarcode.  Disse  Organer  svare  udcntvivl  nærmest  til 

de  tentakelformige  Organer  hos  Slægten  Ophiodes  og  have  sikkert 

nok  en  lignende  Function,  nemlig  ved  sit  frygtelige  Batteri  af 

Nesseltraade  at -bedøve  eller  dræbe  de  Smaadyr,  som  komme  i 

Nairheden  af  Colonien.  Ved  sin  høie  Organisation  hos  nærværende 

Form  og  deres  chitinøse  Beklædning  kan  man  med  fuld  Grund 

antage,  at  de  ligesom  Avicularier  og  Vibrakler  hos  Polyzoerne 

egentlig  ere  at  betragte  som  Individer,  der  ere  udviklede  i  en 

ganske  s]>eciel  Retning. 

Allerede  for  tiere  Aar  siden  fandt  jeg  nogle  Exemplarcr  af 

denne  mærkelige  Hydroide  ved  Lofoten  paa  det  enorme  Dyb  af 

300  Favne,  testede  til  Stammen  af  en  Mopsen  borealis,  og  den 

er  ogsaa  under  ovenstaaende  Navn  bleven  nævnt  i  den  af  min 
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Fader  givne  Fortegnelse  af  Dybvandsdyr. 1  Senere  har  jeg  fundet 
den  igjen  paa  tiere  andre  Punkter  af  vor  Kyst,  nemlig  ved  Bodø 

paa  Tubularia  indivisa  fra  80—100  F.  D.,  ved  Christiansund  paa 

Stammen  af  Perigonimus  muscoides,  60—80  F.,  og  nylig  i  Havet 
udenfor  Stavanger  paa  100  F.  D. 

38.    Camp  ann  lina  panic ala,  ri.  sp. 

(Tab.  V.  fig.  9—13). 

be  script.  Polyparium  ex  stolone  cønstans  filiforme  alienis 

corporibus  affixo  et  rete  complexum  formante,  de  qvo  prodeunt 

surculi  tenuissimi,  hyalini,  fragillimi,  caule  simplici  erecto  ramulos 

breves  laterales  dichotome  divisos  ad  intervallos  emittente. 

Hydrothecæ  apicem  ramulorum  et  caulis  paniculæ  instaroccu- 

pantes,  tenuissimæ  et  hyalinæ,  obconicæ,  inferne  sensim  in  pedi- 

cellum  elongatum  ad  basin  annulatum  continuatæ,  apertura  oper- 

culata,  operculo  conico  producto  ex  segmentis  numerosis  eonver- 

gentibus  composito.    Polypi  longe  extra  hydrothecis  porrigendi. 

Gonothecæ  ignotæ. 

Altitudo  surculorum  majorum  %  pollicaris. 

Habitat  rara  in  sinu  Christianiensi  ad  Drobak  in  prof.  50—60 

orgyar.  cauli  Heteropyxidis  norvegicæ  ad  basin  affixa. 

Jeg  har  af  denne  særdeles  fine  og  delicate  Hydroide  kun  un- 

dersøgt  nogle  faa  Exemplarer  og  disse  i  en  saadan  Tilstand,  at 

ingen  detailleret  Undersøgelse  af  selve  Polyperne  lod  sig  anstille. 

Det  er  derfor  alene  efter  Polypariets  Form,  at  jeg  henfører  den  til 

den  af  Van  Beneden  opstillede  Slægt  Campanulina,  hvormed  den 

med  Hensyn  til  Forgreningsmaaden  pg  Polypbægernes  Form  viser 
størst  Overensstemmelse.  Den  fahdtes  fastheftet  til  den  nedre  Del 

af  Stammen  af  en  Heteropyxis  norvegica  fra  Christianiafjorden, 

50-60  F. 

39.    G onothyræa  gracilis  (Laomedea),  M.  Sars. 

Af  denne  zirlige,  af  min  Fader  først  opdagede  og  i  hans  „Bi- 

drag  til  Kundskaben  om  Middelhavets  Littoralfauna"  I.  nærmere 

'  Fortsatte  Bidrag   til  Kundskaben  om  Dyrelivets  Udbredning  i  Hårets  Dybder. 
Chr.a  Vid.-Selsk.  Forh.  f.  1868. 
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beskrevne  og  afbildede  Form  har  jeg  observeret  enkelte  Exemplarer 

ved  Hvitingso  og  Bodø  fæstede  til  andre  Hydroider  fra  50 — 100 
F.  D.  Den  har  en  temmelig  vid  geographisk  Udbredning,  idet  den 

formlen  ved  hele  vor  Vest-  og  Nordkyst  indtil  Nordcap  ogsaa  fore- 
kommer ved  de  britiske  Øer  samt  i  Middelhavet. 

40.    Gonothyrcea  hy  al  hia.  Hincks. 

Denne  for  vor  Fauna  nve  Art  forekommer  meget  almindeligt 

ved  Lofoten  fæstet  til  Stammen  af  Tubularia  indivisa  fra  20 — 40 

F.  D.  Ved  Bodo  har  jeg  truffet  den  enkeltvis  ned  til  80—100  F. 

D.  Hincks  henforer  den  med  Tvivl  til  Slægten  Gonothyræa,  da 

det  endnu  ikke  er  lykkets  ham  at  iagttage  Generationskapsleraes 

Udvikliug  Ved  Lofoten  har  jeg  fundet  den  med  midt  udviklede 

Generationskapsler.  der  vare  forsynede  med  de  sædvanlige  til  Top- 

pen fæstede  Medusoider.  Dens  Plads  i  nærværende  Slægt  er  saa- 
ledes  utvivlsom.  , 

41.    Camp  an  ul  ar  i  a  v  er  Heil  lata  (Sertularia),  L. 

Af  denne  ved  vore  nordlige  Kyster  (Finmarken)  meget  almin- 

deligt  paa  20 — 50  F.  D.  forekommende  Art  har  jeg  tåget  et  lidet 
Exem])lar  paa  det  enorme  Dyb  af  300  F.  ved  Fiskeværet  Skraaven 

i  Lofoten.  Den  er  ogsaa  allerede  anført  som  forekommende  paa 

denne  Dybde  af  min  Fader  i  hans  Fortegnelse  over  Dybvandsdyr 

(1.  c.).  Arten  synes  forovrigt  at  være  udbredt  langs  vor  hele  Kyst 

og  forekommer  selv  i  det  indre  af  Christianiafjorden  ved  Drøbak. 

42.    Campan  u l  a  r  i  a  H  i  ncksh\  Alder. 

Denne  for  vor  Fauna  nye  Art  synes  at  være  meget  alminde- 

ligt udbredt  ved  vore  Kyster.  Jeg  har  truffet  den  næsten  paa  alle 

de  af  mig  Døiere  undersogte  Lokaliteter  fra  Stavanger  til  Lofoten 

ta  stet  til  forskjellige  submarine  (ijenstande,  f.  Ex.  andre  Hydroi- 

der. Polvzoer.  Ascidier.  Serpularor  etc.  fra  20  —  100  F.  D.  Fra  de 

øvrige  Arter  er  den  let  kjendelig  ved  sine  efter  Længden  tydeligt 

ribbede  Polypbagere  og  den  med  regelmæssige  Mellemrum  ind- 
skaarne  Aabningsrand. 
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43.    Clytia  Johustqni  (Campanularia) ,  Alder. 

Ogsaa  denne  smukke  Art  synes  at  være  meget  almindeligt 

udbredt  ved  vore  Kyster  paa  lignende  Lokaliteter  som  foregaaende 

og  er  vistnok  ofte  bleven  forvexlet  med  Campanularia  volubilis,  L., 

med  hvilken  den  ved  første  Øiekast  har  stor  Lighed.  Udenfor 

Aalesund,  i  Kanten  af  Storedybet,  har  jeg  fundet  den  ned  til  80  F.  D. 

44.    Corymorpha  glacialis,  M.  Sars. 

Om  Ammeslægten  Corymorpha  og  dens  Arter  samt  de  af  disse  opam- 
mede  Meduser.    Chr.a  Vid.-Selsk.  Forh.  f.  1859. 

Denne  arktiske  Art  anføres  af  min  Fader  som  forekommende 

i  Varangerfj orden  sjeldent  og  enkeltvis  paa  60 — 80  F.  D.,  men 

derimod  temmelig  hyppigt  paa  80 — 120  F.  D.  Den  er  saaledes  i 

Modsætning  til  de  øvrige  Arter  af  Slægten  en  decideret  Dybvands- 

form.  Selv  har  jeg  endnu  ikke  truffet  den  paa  de  af  mig  under- 

søgte  Lokaliteter. 

45.    Corymorpha?  annulicornis ,  M.  Sars.. 
1.  c. 

Denne  lille,  meget  distincte  og  fra  de  øvrige  meget  afvigende 

Art,  som  nærmere  vil  blive  beskrevet  og  afbildet  i  det  nu  under 

Arbeide  værende  3die  Bind  af  Fauna  littoralis  Norvegiæ,  har  jeg 

fundet  ikke  saa  ganske  sjelden  ved  Aalesund  paa  20 — 30  F.  D., 

Mudderbund,  ligeledes  af  og  til  ved  Lofoten,  hvor  den  gaar  ned 

til  en  Dybde  af  100  F. 

46.    Acaulis  primarius,  Stimpson. 

(Tab.  V.  fig.  14-  20). 

Synopsis  of  the  marine  Invertebrata  of  Grand  Manan,  pag.  10,  pl.  1, 
fig.  4. 

Af  denne  for  vor  Fauna  nye  og  hidtil  kun  ved  Nordamerikas 

Østkyst  (Grand  Manan)  observerede  mærkelige  Hydroide  har  jeg 

tåget  nogle  faa  Exemplarer  ved  Lofoten  paa  40-^100  F.  D.,  dyndet 

Grund.  Exemplarerne  stemme  fuldkommen  med  Stimpsons  Be- 

skrivelse og  Afbildning,  saa  at  der  ikke  kan  være  nogen  Tvivl  om 

deres  Artsidentitet  med  den  nordamerikanske  Form,  hvorvel  de, 
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i  a  1  fa  Ul  efter  den  af  Stimpson  vedføiede  Maalestok,  ere  af  betydelig 

ringere  Størrelse.  Hos  de  største  af  mine  Exemplarer  (se  Fig.  15) 

ere  <  «onophorerne  tilstede  i  stort  Antal  umiddelbart  ovenfor  den 

enkle  Krands  af  forlængede  Tentakler  og  tildels  mellem  de  korte, 

hele  den  øvre  Del  af  Polypen  indtagende  eapitate  Tentakler.  De 

ere  idethele  betydelig  mere  udviklede  end  paa  Stimpson's  Exemplar. 
Hos  et  af  Exemplarerne  vare  de  (se  Fig.  20),  ligesom  paa  Stimp- 

son^ Figur  fremstillet,  af  aflang  Form  med  en  mere  eller  mindre 

tydelig  liden  mørk  Ring  paa  Spidsen,  der  maaske  antydede  Til- 
stedeværelsen af  en  trang  Aabning  her,  og  deres  Indre  fyldt  med 

en  homogen  opak  Masse.  Disse  have  udentvivl  været  mandlige 

Gonophorer.  Hos  et  andet  Exemplar  (Fig.  15)  vare  de  derimod 

mere  kugleformige  og  ogsaa  betydelig  større,  uden  Spor  af  nogen 

Aabning  og  i  sit  Indre  (se  Fig.  19)  fyldte  med  flere  kugledannede, 

dog  ved  det  gjensidige  Tryk  noget  kantede  Legemer,  der  ganske 

utvivlsomt  vare  Æg,  da  de  alle  viste  en  meget  tydelig  central  klar 

Blære  (Kimblæren).  Det  vil  heraf  sees,  at  Gonophorerne  hos  nær- 

værende Hydroide  kun  naa  en  ringe  Grad  af  Organisation  og  for- 

blive altid  fastsiddende.  Rigtignok  mener  Stimpson  (1.  c.)  at  have 

observeret  sin  Acaulis  i  en  senere  different  Tilstand,  hvori  Gono- 

phorerne vare  høit  organiserede,  fuldstændig  meduseformige  og 

færdige  til  at  blive  frit  svømmende  Individer.  Men  jeg  anser  det 

lor  givet,  at  denne  Tilstand,  der  desuden  betydeligt  adskilte  sig 

fra  den  før  observerede  „ved  den  fuldstændige  Mangel  af  de  lange 

1>hs;i],'  Tentakler  og  derved,  at  Kroppen  ikke  var  stilket,  men 

stærkt  fæstet  ved  en  bred  Basis",  ikke  kan  have  hørt  sammen 

med  den  forrige  ai'  ham  beskrevne  saakaldte  frie  Tilstand,  men  at 
Stimpson  her  har  havt  2  ganske  forskjellige  Dyr  for  sig. 

Med  Hensyn  til  den  øvrige  Organisation  har  jeg  følgende  at 

bennerke.  Den  korte  kjødagtige  Stilk,  der  bærer  Polyphovedet, 

er  oventil  ved  en  tydelig,  men  ikke  dyb  Ringfure  skilt  fra  samme. 

Omkring  dens  nedre  Del  fandtes  hos  alle  mine  Exemplarer  mere 

eller  mindre  tydelig!  (se  Fig.  15)  en  overordentlig  tynd,  hvalin, 

skedcagtig  Hud,  som  strakte  sig  i  Form  af  et  vandklart  Hylster 

langt  bagenfor  dens  frie  koniske  Spids  og  i  Enden  var  tæt  besat 
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med  smaa  Sandkorn  og  Dyndfragmenter.  Det  er  ved  Hjælp  af 

dette  Hylster,  der  utvivlsomt  svarer  til  Hylsteret  hos  Corymorpha, 

at  Dyret  er  fæstet  i  Dyn  det.  De  forlængede  basale  Tentakler 

variere  noget  i  Antal.  Hos  det  største  Exemplar  var  kun  7  til- 
stede, hos  2  andre  taltes  derimod  med  Bestemthed  8  saadanne. 

De  synes  at  være  meget  contractile,  da  deres  Længde  var  meget 

ulige  hos  de  forskjellige  Exemplarer;  hos  et  af  dem  var  et  Par 

næsten  af  hele  Køllens  Længde  og  som  Følge  heraf  saameget  tyn- 

dere,  næsten  traadformige.  Den  anden  Art  af  Tentakler,  der  uden 

nogen  bemærkelig  Orden  ere  fordelte  paa  hele  den  øvrige  Del  af 

Kroppen  ovenfor  de  basale  Tentakler  og  selv  tindes  adspredte  mellem 

Gonophorerne,  ere  i  fuldt  udstrakt  Tilstand  næsten  af  Køllens  halve 

Brede.  De  ende  alle  (se  Fig.  16)  med  en  halvkugleformig  Knop, 

hvori  findes  indleiede  talrige  ovale  Xesselceller  (Fig.  17),  udaf 

hvilke  ofte  en  fin  bugtet  Traad  var  udstrakt  (Fig.  18). 

Angaaende  nærværende  Forms  systematiske  Plads,  saa  synes 

den  mig  at  være  noget  tvivlsom.  Allman  har  anseet  den  for  nærmest 

beslægtet  med  Myriothela,  som  af  Hincks  opstilles  som  Typen  for  en 

særegen  Familie  nærmest  ved  Coryniderne,  medens  Hincks  betragter 

den  som  væsentlig  forskjellig  fra  denne  Slægt  og  henfører  den  til 

Tubulariderne.  Den  synes  mig  i  Virkeligheden  at  have  adskilligt  til- 

felles saavel  med  Sl.  Myriothela  som  med  Sl.  Corymorpha  blandt 

Tubulariderne.  Med  den  første  stemmer  den  overens  i  sin  almin- 

nelige Habitus,  ved  de  uden  Orden  over  hele  det  øvre  stærkt  ud- 

viklede  Parti  af  Køllen  fordelte  talrige  capitate  Tentakler  og  ved 

Gonophorernes  ringe  Organisation;  med  den  sidste  Slægt  stemmer 

den  derimod  overens  ved  den  enkle  Krands  af  forlængede  basale 

Tentakler  samt  ved  dens  Tilheftningsmaade.  Den  synes  saaledes 

aabenbart  at  bringe  disse  2  tilsyneladende  vidt  forskjellige  Slægter 
nærmere  sammen. 

47.    Tubularia  i  nå  i v  is  a,  L. 

I  stor  Mængde  ved  Lofoten  og  Bodø  paa  20—30  F.  D..  hvor 

ofte  store  sammenhængende  Masser  af  den  bliver  optaget  med 

Bundskraben.    Den  gaar  imidlertid  betydelig  længere  ned  i  Dybet, 
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nemlig  til  over  100  F.:  ja  jeg  har  engang  ved  Lofoten  erholdt  en 

Stamme  af  denne  Art  op  fra  indtil  200  F.  D.  Nærværende  Art 

hører  til  de  videst  udbredte  Hydroider.  Foruden  ved  Norges  og 

Englands  Kyster  er  den  observeret  ved  Grønland,  Nordamerikas 

Østkyst,  i  Middelhavet  og  efter  Hincks  ogsaa  i  Biscayerbugten. 

48 .    Tti  b  u  l  a  r  i  a  s  imp  lex,  Al  der. 

Nogle  faa  Exemplarer*  af  denne  lille,  tidligere  kun  fra  Eng- 
lands Kyster  bekjendte,  altid  solitære  Art  har  jeg  tåget  ved  Lo- 
foten paa  større  Dybder,  indtil  200  F.  D. 

49.    Feri  y  on  imus  muscoidcs,  M.  Sars. 

Fauna  littoralis  Norvegiæ,  Bd.  I,  pag.  8,  tab.  1,  fig.  19 — 21. 
Nogle  Exemplarer  af  denne  af  min  Fader  paa  ovenanførte  Sted 

nærmere  beskrevne  og  afbildede  Hydroide,  som  mærkelig  nok 

endnu  ikke  er  iagttaget  ved  de  britiske  Øer,  toges  ved  Christian- 

sund  paa  :>o— 60  F.  D.  Den  er  tidligere  funden  af  min  Fader 

meget  almindelig  ved  Bergenskysten  fæstet  til  forskjellige  Sertu- 
larider. 

50.    Per  i<i  o  h  i m  n  e  a  l>  >/  s s  i,  n.  sp. 

(Tab.  V.  fig.  27-30). 
Descript.  Polyparium  ex  stolone  constans  filiformi  repente 

et  retis  instar  in  superficie  cochlearum  extenso  eiqve  tirmiter  ad- 

hm  fiitc  de  qvo  prodeunt  sureuli  parvi  simplices.  uterqve  ununi 

soluinmodo  polypum  gerens.  Caulis  surculorum  leviter  Urtuosug 

ente  tenui  chitinoso  supine  cupuli  instar  dilatato  investitus. 

Polypl  sat  magni.  fusiformes.  proboscide  valde  eontractili  aune 

breviore  et  apiee  truncato,  nunc  conico  et  longe  porrecto,  tenta- 

culifl  filiformibua  5    8  circulum  simplirem  formantibus  circuindato. 

(ionophori  magni  globosi,  panci,  breviter  pedicellati,  nnnc  sur- 
<  ul  is  ij)sis  lateraliter  attixi,  nunc  de  stolone  prodeuntes. 

Color  polyporum  albidus,  caulis  sunulorum  et  stolonis  griseo- 
tuse  atus. 

Altitudo  surculorum  vix  l,mn  superans. 

Habitat  ad  insulam  Ilvitingso  in  prof.  80—200  orgyurum  Deu- 

taliis  aftixus,  nee  non  in  sinn  Hardangerfjord,  prof.  ir>0— 400  orgy- 
arum  valvulis  Nurulæ  tumidulæ  aftixus. 
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Denne  pygmæiske  Hydroide  ligner  ved  første  Øiekast  paa 

Grund  af  sine  korte,  tilsyneladende  nøgne  og  sessile  Polyper  en 

Podocoryne.  Ved  nærmere  Undersøgelse  viser  den  sig  dog  at 

besidde  et  virkeligt  chitinøst  Polyparium,  som  fra  den  traadformige 

krybende  og  netformigt  anastomoserende  Stolon  hæver  sig  til  smaa, 

noget  dreiede  eller  uregelmæssigt  ind-  og  udbugtede  Stammer,  fra 

hvis  øvre,  bægerformigt  udvidede  Del  Polypen  er  udstrakt.  Hos 

et  Par  Exemplarer  vare  Gonophorerne  tilstede,  omend  i  særdeles 

ringe  Antal.  De  vare  særdeles  store,  kugleformige,  og  fæstede  til 

en  meget  kort  Stilk,  samt  snart  enkeltvis  udgaaende  fra  selve 

Stammen  nedenfor  den  bægerformige  Udvidning,  snart  fra  selve 

den  krybende  Stolon.  Om  de  udvikle  af  sig  frie  Meduser  som 

hos  de  øvrige  Arter  af  Slægten,  kan  jeg  ikke  med  Sikkerhed  af- 

gjøre,  da  jeg  kun  har  nøiere  undersøgt  Spiritusexemplarer.  Dog 

troede  jeg  at  se  i  deres  Indhold  en  særegen  Struktur,  der  syntes 

at  antyde,  at  de  inclesluttede  en  sig  udviklende  Meduse. 

Ved  Hvitingsø  forekommer  den  ikke  saa  ganske  sjelden  fæstet 

til  levende  Dentalier  fra  80 — 200  F.  D.,  paa  hvis  snehvide  Skal 

den  mørkt  brunlige  paa  forskjellig  Vis  forgrenede  og  anastomo- 
serende haarfine  Stolon  falder  stærkt  i  Øinene  i  Form  af  et  ele- 

gant Netværk,  hvorfra  med  længere  Mellemrum  de  smaa  Polyp- 

stammer  hæve  sig  (se  Fig.  30).  Desuden  har  jeg  den  fra  Har- 
dangerfjorden, hvor  den  gaar  ned  til  det  enorme  Dyb  af  400  F. 

Alle  Exemplarer  ere  her  fæstede  til  Ydersiden  af  Valvlerne  paa 

levende  Exemplarer  af  Nucida  tumidula  Malm,  i  størst  Mængde 

langs  ad  deres  ventrale  Rand,  dannende  her  en  tæt  Fryndse  (se 

Fig.  27  &  28). 

51.    Bicoryne  conferta  (Eudendrium) ,  Alder. 

Denne  for  vor  Fauna  nye  Art  har  jeg  kun  iagttaget  ved  Lo- 
foten paa  større  Dybder,  indtil  200  F.,  fæstet  i  Mængde  til  gamle 

Conchylieskaller  (Buccinum  undatum  og  Fusus  graeilis).  Den  fore- 
kommer imidlertid  ogsaa  langt  sydligere,  nemlig  i  Christianiafjorden, 

hvor  en  Coloni  af  min  Fader  er  tåget  ved  Drøbak. 
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52.    Die  or  y  ne  flextiosa,  n.  sp. 

(Tab.  V.  fig.  21—26). 

D  eser  i  pt.  Polyparium  ex  surculis  numerosis  de  stolone  repente 

et  rete  complexum  formante  surgentibus  constans.  Caulis  surcu- 
lorum vix  annulatus,  subflexuosus,  nunc  simplex  vel  ramulis  modo 

parvis  lateralibus  instmctus,  nunc  parce  diehotomo-divisus. 

Polypi  magni,  fusiformes  apicem  surculorum  occupantes,  ten* 

taculis  circiter  12  longis  uniseriatis  instructi. 

Gonophori  in  surculis  modo  obvii  (non  in  stolone)  ad  apicem 

ramulorum  lateralium  (polyporum  rudimentarium)  aggregati,  race* 

mum  magnum  globosum  formantes,  processu  apicali  (proboscide) 

brevissimo  et  parum  extra  gonophoros  elevato. 

Color  polyparii  saturate  corneus,  polyporum  albidus. 

Altitudo  surculorum  majorum  7n,m. 

Habitat  rara  ad  insulas  Lofotenses  in  prof.  80  —  100  orgyaruin 

per  tubum  Sabellæ  repens. 

Nærværende  nye  Art,  hvoraf  jeg  kun  har  undersøgt  en  enkelt 

Coloni,  krybende  paa  et  Sabella-Rør  fra  80—100  F.  D.  ved  Lofo- 

ten, adskiller  sig  strås  fra  den  typiske  Art,  D.  conferta,  Alder,  ved 

en  temmelig  afvigende  Habitus  af  Polypariet,  idet  de  enkelte  Skud 

ikke  her  vise  den  regelmæssige  oprette  Stilling  og  Stivhed,  som 

characteriserer  hin,  men  ere  paa  forskjellig  Vis  bugtede  og  bøiede 

i  forskjellige  Retninger,  samt  vise  ofte  ved  Siden  af  de  korte  late- 

rale (irene  ogsaa  en  sparsom  dichotomisk  Deling  i  enkelte  større 

divergerende  Hovedgrene  (se  Fig.  23).  Stammen  selv  er  meget 

tynd  ved  Basis  og  overalt  næsten  ganske  glat  eller  kun  med  yderst 

svage  Spor  af  den  hos  D.  conferta  meget  tydeligt  udprægede  Tvær- 

rynkning.  Gronophorerne,  som  paa  den  undersøgte  Coloni  vare  til- 
stede i  stor  Mængde,  ere  ordnede  i  tætte  kuglefonnige  Klaser  paa 

Huden  af  de  fra  selve  Stammen  udgaaende  laterale  Grene  (de  fer- 

tile Polypider),  ikke  derimod  som  hos  1).  conferta  ved  Siden  deraf 

ogsaa  paa  særegne  fra  den  krybende  Stolon  udgaaende  rudimentære 

Polypider.  Den  hos  D.  conferta  langt  udover  (ionophorklasen  frem- 

ragende med  Ncsseheller  forsynede  mediane  Troces  ( Proboscis), 

er  lier  (se  Fig.  24)  særdeles  kort  og  kun  ved  en  meget  nøie  Kxa- 
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mination  paaviselig  i  Midten  mellem  Gonophorerne,  som  den  ofte 

neppe  overrager. 

53.    Bhiz  orhagium  roseum,  M.  Sars,  n.  gen.  et  sp. 

En  ny  Slægt  og  Art,  som  udførligt  vil  blive  beskrevet  og  af- 
bildet  i  det  under  Arbeide  værende  3die  Bind  af  Fauna  littoralis 

Norvegiæ.  Exemplarer  af  denne  Hydroide  har  jeg  fundet  fastheftet 

eller  krybende  paa  de  tykkere  Stammer  af  Perigonimus  muscoides 

ved  Christiansund  paa  50  -80  F.  D.  Min  Fader  har  for  lang  Tid 
siden  tåget  den  i  Mængde  ved  Bergenskysten  paa  Stammen  af 

Tubularia  indivisa  fra  20—30  F.  D.,  og  jeg  selv  har  fundet  den 

under  samme  Forhold  ikke  sjelden  ved  Lofoten.  Nedenfor  med- 

deles foreløbig  Diagnose  af  Slægten. 

Gen.  Rhizorhagium,  M.  Sars. 

Polyparium  corneum,  e  tubulo  ramoso  repente  et  surculis  po- 

lypiferis  de  illo  surgentibus,  singulis,  erectis,  filiformibus ,  non 

ramosis  constans.  Capitula  polyporum  clavata  seu  fusiformia,  non 

retractilia,  medio  tentaculis  filiformibus  uniserialibus  circumdata; 

ore  in  proboscide  prominente  terminali.  Gonophori  singuli,  sessi- 

les,  numqvam  caduca,  globosi,  seu  ovati,  breviter  pedicellati,  absqve 

ore  et  cirris  marginalibus,  non  in  surculis,  sed  e  stolone  enascentes, 

in  aliis  coloniis  omnes  masculi,  in  aliis  feminei. 

54.    Eu  cl  endrium  r  ame  am  (Tubularia),  Pall. 

Af  denne  ved  sin  tykke  sammensatte  Stamme  og  trælignende 

Forgrening  fra  E.  ramosum,  L.,  let  kjendelige  Art  har  jeg  tåget 

Exemplarer  ved  Lofoten  paa  60 — 80  F.  D.  samt  i  Hardangerfjorden 

paa  90—100  F.  D.,  fæstede  til  Oculiner.  Gonophorerne  vare  paa 
Exemplarerne  fra  Hardangerfjorden  tilstede  i  stor  Mængde,  samlede 

i  tætte  ringformige  Klaser  rundt  Basis  af  de  fleste  Polyphoveder, 

som  ingenlunde  derfor  viste  sig  rudimentære,  men  vare  forsynede 

baade  med  sin  Proboscis  og  Tentakelkrands  ligesom  paa  de  ikke 

fertile  Polyper. 

Vidensk.-Selsk.  Forh.  1873. 9 
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55.    Myriothela  Co  eks  i  i  (Arum),  Vigurs. 

Anm  Cocksii,  Vigurs,  Rep.  Roy.  Polytech.  Soc.  1849. 
Spadix  purpurea,  Gosse,  Ann.  Nat.  Hist.  XII,  pag.  125. 

Myriothela  phrygia,  Hincks,  Hist.  Brit.  Hydr.  Zooph.   pag.  77,  pl.  XII, 
fig.  3  (non  Fabr.). 

Det  er  denne  Form,  som  jeg  i  min  Afhandling:  „Bidrag  til 

Kundskab  om  Dyrelivet  paa  vore  Havbanker"  har  opført  under 

Benævnelsen  Myriothela  phrygia  som  forekommende  udenfor  Aale- 

sund  i  Kanten  af  Storedybet,  60—80  F.  Den  nøiere  Undersøgelse, 

jeg  senere  har  anstillet,  har  vistnok  vist,  at  den  er  identisk  med 

den  under  dette  Navn  af  Hincks  beskrevne  og  afbildede  Form, 

men  at  den  derimod  er  bestemt  forskjellig  fra  den  af  min  Fader 

beskrevne  Myriothela  arctiea,  som  er  samme  Art  som  Fabricii 

LucemaHa  phrygia.  Den  britiske  Form,  der  saaledes  ogsaa  fore- 
kommer hos  os,  maa  derfor  faa  et  andet  Navn,  og  da  Vigurs  synes 

at  være  den  første,  der  har  observeret  den,  bør  den  af  ham  an- 
vendte Artsbenævnelse  Coclcsii  bibeholdes  for  nærværende  Art. 

Den  skiller  sig  bestemt  fra  den  rette  Myriothela  phrygia,  Fabr. 

(=  M.  arctica,  M.  Sars)  ved  sin  forskjellige  Tilheftningsmaade  og 

derved  at  Gonophorerne  ere  fæstede  til  og  mellem  særegne,  mere 

eller  mindre  tydeligt  forgrenede  Fortsatser,  forsynede  med  lignende 

capitate,  med  Nesselceller  spækkede  Tentakler,  som  det  øvre  co- 
niskt  tilløbende  Parti  af  Polypen. 

56.    Sy  ne  or  y  ne  cximia  (Coryne),  Allm. 

Et  Par  Exemplarer  af  en  Corynide,  som  i  Polypariets  almin-  i 

delige  Habitus  nærmest  synes  at  svare  til  denne  tidligere  kun  ved 

Englands  Kyster  observerede  Art,  toges  ved  Bodø  paa  80-100  1 

F.  D.  fastheftet  til  Oculiner.    Polypariet  er  af  en  særdeles  mørk 

hornbrun  Farve  og  viser  kun  høist  utydelige  Ringe.    Polyperne  I 

havde  kun  meget  faa  Tentakler  og  vare  forholdsvis  usædvanlig 

smaa,  hvilket  dog  kan  skyldes  Contractionen  ved  Spiritusens  Ind- 
virkning. 
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57.    Podocoryne  carnea,  M.  Sars. 

Denne  langs  vor  hele  Kyst  fra  den  littorale  Region  af  meget 

alraindeligt  forekommende  Hydroide  har  jeg  ved  Lofoten  fundet 

lige  ned  til  150—200  F.  paa  gamle  af  Pagurer  beboede  Conchylier. 

Under  samme  Forhold  træffes  den,  som  bekjendt,  i  Regelen  over- 

alt. Det  er  altid  kun  saadanne  Conchylier,  den  vælger  til  Op- 

holdssted,  der  ere  beboede  af  Pagurer,  og  som  af  disse  blive  idelig 

slæbte  omkring  paa  Søbunden.  En  saadan  stadig  Omflytning  og 

Vexling  af  det  omgivende  Medium  synes  at  være  ganske  nødvendig 

for  Coloniens  Trivsel.  Det  samme  Maal  opnaaes  undertiden  ogsaa 

paa  en  noget  forskjellig  Vis,  idet  Colonierne  tage  sit  Ophold  paa 

selve  det  Dyr,  der  skal  bidrage  til  dens  Omflytning.  Ved  Stavanger 

erholdt  jeg  saaledes  en  levende  Inachus  scorpio,  paa  hvis  Rygskjold 

og  lange  Fødder  en  hel  Del  Polyper  af  denne  Hydroide  havde 

fæstet  Bolig,  og  nylig  har  jeg  i  Christianiafj orden  faaet  op  i  Bund- 

skraben  en  stor  Geryon  tr idens,  hvorpaa  denne  Hydroide  havde 

udfoldet  en  ganske  mærkværdig  Udvikling,  idet  der  saagodtsom 

ikke  fandtes  en  Plet  paa  Legemet,  hvor  ikke  de  smukke  blegrøde 

Polyper  med  sine  allerede  høit  organiserede  Medusegemmer  mang- 
lede. Den  omtalte  Krabbe  gav  ved  sin  Optagelse  af  Søen  kun 

meget  svage  Livstegn  fra  sig,  og  det  var  aabenbart,  at  nærværende 

Hydroides  overordentlig  luxuriøse  Udbredning  paa  dens  Legeme, 

hvorved  ikke  blot  Bevægelserne  hindredes,  men  selv  Respirations- 

processen  i  en  væsentlig  Grad  maatte  besværliggjøres,  var  Skyld  heri. 

58.    Hydractinia  echinata  (Alcyonium),  Flmg. 

Paa  Havbankerne  udenfor  Aalesund  optoges  i  Bundskraben 

fra  50—60  F.  D.  et  Exemplar  af  den  sjeldne  Fusas  Beniiciensis, 
paa  hvilket  den  indtørrede  med  de  characteristiske  koniske  og 

horngule  echinulerede  Pigge  tæt  spækkede  Kruste  af  denne  hidtil 

ikke  med  Sikkerhed  ved  vore  Kyster  observerede  Hydroide  fandtes 
endnu  i  Behold. 
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Tabula  synoptica 

distributionem  verticalem    et  horizontalem  Hydroideorum  Norvegiæ 

hucusqve  cognitorum  exhibens. 

Distributio  verticalis  ad 
oras  Norvegiæ. 

Genera  et  speeies. 

I 

c  o Sa  c 

I c O 

Distributio  borizontalis. 

Norvegia. 

Thecaphora. 
1.  Aglaophenia, 

Larnrx. 
1.  radicellata,  n. 
2.  bicuspis,  n. 
3.  integra,  n. 

2.  Polyplumaria,  n. 
4.  flabellata,  n. 

3.  Plumularia,  Lamk. 
5.  setacea,  Ellis 
6.  pinnata,  L. 
7.  frutescens, 

Ellis 
8.  Catharina, 

Johnst. 

9.  gracillima,  G. 
0.  Sars. 

10.  elegantula,  n. 
4.  Ifeteropy.ris,  Heller 

1 1 .  norvegica,  n. 
5.  Antennularia, 

Lamk. 
12.  antenniua,  L. 

6.  Tmtiarfa,  Flmg. 
13.  thuia,  L. 
N.articulata^Pall. 

7.  Ilyrlrallmannia, 
Hincks. 

l.r,.  falcata,  L. 
H.  iSertulardla.  (iray 

1  (i.  rugoHa,  L. 
1 7.  polyzonias,  L.l 
18.  Gayi,  Lamrx.  | 

t 
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t 
+  1 

tjt 
+  + 

t 
t 

1 1 
t  t 

t  -i 
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t Stavanger 
Stavanger 

Stavanger — Bodø 

Stavanger 

Hardangerfj. 

Chr.aniafj .  —  B  ej  an 

Stav.  —  Bergen 

Stav. — Bergen 

Aalesund — Lofot. 

Hardangerfj. — Bergen 

Chrfj.— Hardfj. 

Stavanger  — Bodø 

Aales. — Nordcap 
Chr. sund  -  Bejan 

Bergen — Lofoten 

Bergen- — Nordcap  f 
Bergen — Nordcap  f 
Stav. — Lofoten 

t 
tit 
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Distributio verticalis  i >d Distributio  horizontalis. 
oras JNorvegiæ 

Genera  et  species. 
1 
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pq 

0 s 
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u .  jyipncisici^  ixgdb&i^ 1 
1  Q    falla-v     Tri  Vin  of iy.  ianax,  tioiiiibi;. t Chrfj.— Tromsø t f 
Oil      T"  Q  m  Q  T*l  cpo t Christiansund t t t 
Ol      n  1  nfa        T-T  i  n  r*  Ir  c? «ol.  aiata,  mncKb f Stavanger t 

a. •  eiegans,  ii. f Stavanger 
1U.  O  ert  it  LUiTlUi  .  Aj. 

ao.  pumuaj t t Chrfj. — Nordcap f t t t 
24.  abietma,  Li. t 1 Bergen — Nordcap f f t t 
25.  argentea,  Ellis t B  ergen  —  Nordcap f t f i 
av.  niicuia,  Hiins t Bergen f i t 
27.  tenera,  n. f i Stavanger 

11.  Ophiodes,  Hincks 
f 1 /CO.  pai asiLiLdj  xi. Stavanger 

12.  ffaleciwn,  Oken 
naiecmum,  n. t 1 Chrfj . — Nordcap t 

l 
t t f ! 

oU.  r>eanii,Jonnst. f 
Bodø 

f 
Oil  SCSSlio,  ilOllll. f 1 Bodø — Lofoten f 
32.  muricatum, 

HilllS t Bergen t t 
33.  gorgonoide,  n. f 

Bodø 

1   \    iV/7 T.QTriT*v 

34.  abietina ,  M.. 
Sars f f Chrfj. — Nordcap 0  I f t 

14.  Lafoéa,  Lamrx. 
35.  dumosa,Flmg. t f Chrfj . — Nordcap t t t 
36.  frnticosa,  M. 

Sars t 1 f I Bergen — Nordcap 
37.  gracillima, 

Alder t t t Chrfj . — Har  dgerfj . f 

38.  capillaris,  n.  ' t Chrfj. 

39.  pinnata,  n. t Hardangerfj. 
15.  Filellum.  Hincks 

40.serpens,Hincks t t t t t Chrfj. — Lofoten t 
16.  Calycella,  Hincks 

41.  plicatilis,  M. 
Sars t t t t Chrfj.— Vadsø 

42.  fastigiata, • 
Alder t Aalesund t 



134 

Distributio  verticalis  ad 
oras  Norvogiæ. 

g  o Genera  et  species.       >  I  ̂ 

III c    o  s r-  '    d  O o  o m  o —  (N 

Distributio  borizontalis. 

Norvegia. 

3 

43.  syringa,  L. 
44.  producta,  n. 

17.  Cuspidella,  Hincks 
45.  humilis, Hincks 

18.  Campanulina, 
v.  Beneden 

46.  panicula,  n. 
19-  Lafonna,  M.  Sars 

47.  tenuis,  M.Sars 
20-  Go?iothyræa,Jiincks 

48.  gracilis,  M. 
Sars 

49.  hyalina,Hincks 
21.  Campanularia, 

Lamk. 
50.  volubilis,  L. 
51.  verticillata,  L. 
52.  Hincksii,Alder 
53.  caliculata, 

Hincks 
54.  flexuosa, 

Hincks 

22-  Obelia,  Lamrx. 
55.  geniculata,  L 
56.  gelatinosa,Pall 

23-  Clytia,  Agassiz 
57.  Johnstonii, 

Alder 

Athccata. 

24-  Corymorpha,  M. 
Sars 

58.  nutans, M.Sars 
59.  SarsiijSteenst 
60.  uvifera, 

Schmidt» 

t  t 

Chr. sund — Lofoten 
Bodø — Lofoten 
Bodø 

Chrfj. 

Chr.  sund — Lofoten 

Stav. — Nordcap 
Lofoten 

Bergen — Nordcap 
Chrfj . — Nordcap 
Stav. — Lofoten 

Bergen 

Lofoten 

Chrfj. — Nordcap 
Chrfj. — Nordcap 

Bergen — Lofoten Lofoten 

Loppen  (Finm.) 

t 

t  t 
t 

t  t 
t 
t 

Stavang. —  Lofoten  f 

t  t 

? 
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Genera  et  species. 

Distributio  verticalis  ad 
oras  Norvegiæ. 

Distributio  horizontalis 

Norvegia. 

61.  glacialis,  M. 
Sars 

62.  annulicornis, 
M.  Sars 

25.  Acaulis,  Stimpson 
63.  primarius, 

Stimpson 
26.  Tubularia,  L. 

64.  indivisa,  L. 
65.  larynx,  Ellis 
66.  simplex,  Alder 

27.  Perigonimns,  M. 
Sars 

67.  muscoides,  M. 
Sars 

68.  abyssi,  n. 
28.  Dicoryne,  Allman 

69.  conferta,Alder 
70.  flexuosa,  n. 

29.  Rhizorhagium,  M. 
Sars 

71.  roseum,  M. 
Sars 

30.  Eudendrium, 
Ehrenb. 

72.  rameum,  Pall. 
73.  raraosum,  L. 
74.  capillare, 

Alder 
31.  Myriothela,  M. 

Sars 

75.  phrygia,  Fabr. 
76.  Cocksii,Vigurs 

32.  Syncoryne,  Ehrb. 
77.  Sarsii,  Lovén 
78.  eximia,  Allm. 

33.  Coryne,  Gartner 
79.  pusilla,  Gårtn. 

Vadsø 

Bergen  -  Lofoten 

Lofoten 

Bergen  —  Nordcap 
Chrfj. — Bergen 
Lofoten 

Bergen —  Chr.  sund 
Stav. — Hardgrfj. 

Chrfj. — Lofoten 
Lofoten 

Bergen — Lofoten 

Hardgfj .  — Lofoten 
Chrfj .  — Hammerf . 

Lofoten 

Tromsø 

Aaiesund 

Bergen — Lofoten 
Bodø 

Bergen — Nordcap 
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Distributio  vcrtiealis  ad 
oras  Norvcgiæ. 

Genera  ct  spedes. 

I  I 
o  o 

1 1  1 o  o irt  o 

o  o 0  c 

1  i  I 
O  1  © m  o —  Oi 

Distributio  horizontalis. 

Norvegia. 

B 
«? o 

sa 

■B  t 

pq 

34.  Podocoryne,  M. 
Sars 

80.  carnea,M.Sars 
81.  Tubulariæ,  M. 

Sars 

82.  Sarsii,  Steen- strup 

35.  Hydraclinia ,  v. 
Beneden 

83.  echinata,Flmg 
36.  Clava,  Gmelin 

84.  sqvamata, 
Muller 

Chrfj. — Nordcap 

Bergen 

Bergen 

Aalesund 

Chrfj . — Hammerf. 

Som  af  ovenstaaende  synoptiske  Tabel,  der  dog  selvfølgelig 

ikke  kan  gjøre  Fordring  paa  nogen  absolut  Fuldstændighed,  vil 

sees,  synes  Dybderegionen  fra  50 — 100  Favne,  hvorfra  man  tidli- 
gere ikke  kj endte  nogen  norsk  Hydroide,  netop  at  være  den,  hvor 

de  fleste  Former  i  Virkeligheden  forekomme.  Af  de  her  opforte 

84  norske  Hydroider  har  jeg  nemlig  fondet  ikke  mindre  end  ;>  1 

her,  deraf  39  Thecaphorer.  Om  nu  dette  har  sin  (i rund  deri,  at 

denne  Dybde  tilfeldigvis  er  bleven  bedst  undersogt  i  denne  Hen- 

seende, faar  indtil  videre  staa  derhen.  Jeg  haaber  ved  mine  fort- 
satte rndersøgelser  snart  at  faa  nærmere  Rede  herpaa. 

Næstefter  den  omtalte  Dybderegion  kommer  Corallinernes  Re- 

gion, 20 — 50  F.,  hvorfra  42  norske  Arter  kj  endes,  deraf  27  The- 
caphorer. 

Af  littorale  Former  have  vi  hos  os  følgende  6: 

1.    Sertularia  pumila. 



137 

2.  Campanularia  flexuosa. 

3.  Syncoryne  Sarsii. 

4.  Coryne  pusilla. 

5.  Podocoryne  carnea. 

6.  Clava  sqvamata. 

Fra  Laminariaregionen  (0 — 10  F.)  kjende  vi  endnu  forholdsvis 
faa  Hydroider  hos  os,  nemlig  kun  følgende  11 

1. Sertularella  rugosa. 

2. „  polyzonias. 
3. Sertularia  puinila. 
4. Gonothyræa  gracilis. 

5. Obelia  geniculata. 
6. 

„  gelatinosa. 
7. Corymorpha  uvifera. 

8. Tubularia  larynx. 

9. Eudendrium  ramosum. 

10. Coryne  pusilla. 
11. Podocoryne  carnea. 

Men  det  er  rimeligt,  at  man,  naar  denne  Region  bliver  noget 

bedre  undersøgt,  vil  finde  her  flere  af  de  Hydroider,  der  efter 

denne  Tabel  først  begynde  med  10  Favne,  ligesom  ogsaa  vistnok 

flere  af  de  littorale  Former  gaa  mere  eller  mindre  dybt  ned  i  La- 
minariaregionen. 

Fra  den  følgende  Region,  10 — 20  Favne  (de  røde  Algers  Re- 
gion), kjende  vi  følgende  13  norske  Arter,  hvilket  Antal  dog  vistnok 

ved  fortsatte  Undersøgelser  vil  betydeligt  blive  forøget: 
1. Sertularella  rugosa. 
2. 

„  polyzonias. 
3. Gonothyræa  gracilis. 

4. Obelia  geniculata. 

5. „  gelatinosa. 
6. Corymorpha  nutans. 
7. „  Sarsii. 
8. „  annulicornis. 
9. Tubularia  indivisa. 
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12. 

10. 

11. 

Tubularia  larynx. 

Eudendrium  ram o sum. 

Podocoryne  carnea. 
13. Sarsii. 

Nedenfor  100  Favne  gaa  følgende  20  norske  Hydroider 

1.  Aglaophenia  radicellata. 
2.  Plumularia  frutescens. 

5.  Heteropyxis  norvegica. 
6.  Antennularia  antennina. 

7.  Diphasia  elegans. 

8.  Sertularia  tenera. 

9.  Lafoéa  gracillima. 

10.  Filellum  serpens. 

11.  Calycella  plicatilis. 

12.  „  producta. 
13.  Lafoéina  tenuis. 

14.  Campanularia  verticillata. 

15.  Corymorpha  glacialis. 
16.  Tubularia  indivisa. 

17.  „  simplex. 

18.  Perigonimus  abyssi. 

19.  Dicoryne  conferta. 

20.  Podocoryne  carnea. 

Nedenfor  150  Favne  gaa  følgende  15  Arter: 

1.  Aglaophenia  radicellata. 

2.  Plumularia  gracillima. 

3.  „  elegantula. 
4.  Antennularia  antennina. 

5.  Diphasia  elegans. 

(i.  Filellum  serpens. 

7.  Calycella  plicatilis. 

8.  „  producta. 
9.  Lafoeina  tenuis. 

4. 

3. 
gracillima. 
elegantula. 
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10.  Cainpanularia  verticillata. 
11.  Tubularia  indivisa. 

12.  „  simplex. 

13.  Perigonimus  abyssi. 

14.  Dicoryne  conferta. 

15.  Podocoryne  carnea. 

Nedenfor  200  Favne  gaa  følgende  5  Arter: 

1.  Plumularia  gracillima. 

2.  Filellum  serpens. 
3.  Lafoéina  tenuis. 

4.  Cainpanularia  verticillata. 

5.  Perigonimus  abyssi. 

Nedenfor  300  Favne  gaar  kun  en  eneste  Art,  nemlig: 

1.  Perigonimus  abyssi  (indtil  400  F.). 

Med  Hensyn  til  den  geographiske  Udbredning  er  at  mærke, 

at  vor  Hydroide-Fauna  idethele  viser  stor  Overensstemmelse  med 

den  britiske.  Af  de  her  opførte  norske  Arter  ere  dog  følgende  28 

endnu  ikke  fundne  ved  de  britiske  Øer: 

1.  Aglaophenia  radicellata. 

2.  „  bicuspis. 

3.  „  integra. 

4.  Polyplumaria  flabellata. 

5.  Plumularia  gracillima. 

6.  „  elegantula. 

7.  Heteropyxis  norvegica. 

8.  Diphasia  elegans. 
9.  Sertularia  tenera. 

10.  Halecium  gorgonoide. 

11.  Ophiodes  parasitica. 
12.  Lafoea  fruticosa. 

13.  „  capillaris. 

14.  „  pinnata. 

15.  Calycella  plicatilis. 
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16.  Calycella  producta. 
17.  Lafoéina  tenuis. 

18.  Campanulina  panicula. 

19.  Corymorpha  uvifera. 

20.  „  glacialis. 
21.  annulicornis. 

22.  Acaulis  primarius. 

23.  Perigonimus  muscoides. 

24.  „  abyssi. 

25.  Dicoryne  flexuosa. 

26.  Rhizorhagium  roseum. 

27.  Myriothela  phrygia. 

28.  Podocoryne  Tubulariæ. 

29.  n  Sarsii. 

19  af  disse  ere  dog  her  for  første  Gang  beskrevne,  og  kun  2 

(Acaulis  primarius  og  Myriothela  phrygia)  ere  tidligere  blevne  iagt- 
tagne  udenfor  Norge. 

Fælles  for  Norge  og  Middelhavet  ere  følgende  19  Arter: 

L  Plumularia  setacea  (ifølge  M.  Sars,  Heller). 

2.  „        frutescens  (Heller). 

3.  Antennularia  antennina  (Heller). 

4.  Thuiaria  thuia  (Pallas). 

5.  Sertularia  pumila  (M.  Sars). 

6.  „        abietina  (Heller). 

7.  Diphasia  tamarisca  (Heller). 

8.  Sertularella  polyzonias  (Cavolini,  M.  Sars). 

9.  Halecium  halecinuni  (Pallas,  Heller). 

10.  Lafoea  dumosa  (Heller). 

11.  Gonothyræa  gracilis  (M.  Sars). 

12.  Campanularia  volubilis  (Heller). 

13.  „  caliculata  («==  C.  breviscyphia,  M.  Sars). 

14.  Obelia  geniculata  (Heller). 

15.  Tubularia  indivisa  (Pallas,  Heller). 
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16.  Tubularia  larynx  (M.  Sars,  Heller). 

17.  Eudendrium  rameum  (Pallas). 

18.  Coryne  pusilla  (Heller)? 

19.  Podocoryne  carnea  (M.  Sars). 

Fælles  for  Norge  og  Nordamericas  Østkyst  ere  følgende  25 
Arter: 

1.  Thuiaria  tliuia  (ifølge  Agassiz). 

2.  Hydrallmannia  falcata  (Stimpson,  Agassiz). 

3.  Sertularia  pumila  (Agassiz). 

4.  „  abietina  (Agassiz). 

5.  „  argentea  (Stimpson,  Agassiz). 

6.  „  filicula  (Stimpson). 

7.  Diphasia  fallax  (Stimpson,  Agassiz). 

8.  „  tamarisca  (Stimpson,  Agassiz). 

9.  Sertularella  polyzonias  (Stimpson). 

10.  „  rugosa  (Stimpson,  Agassiz). 

11.  Halecium  halecinum  (Agassiz). 

12.  „  muricatum  (Agassiz). 

13.  Salacia  abietina  (=  Grammaria  robusta,  Stimpson). 

14.  Lafoea  dumosa  (Agassiz). 

15.  Calycella  syringa  (Stimpson,  Agassiz). 

16.  Campanularia  volubilis  (Agassiz). 

17.  „  verticillata  (Packard). 

18.  „  caliculata  (=  Clytia  poterium,  Agassiz). 

19.  Obelia  geniculata  (=  Eucope  diaphana,  Agassiz). 

20.  Clytia  Johnstonii  (=  C.  bicophora,  Agassiz). 

21.  Acaulis  primarius  (Stimpson). 

22.  Tubularia  indivisa  (Stimpson). 

23.  „  larynx  (Stimpson). 

24.  Myriothela  phrygia  (=  Candelabrum  arcticum,  Agassiz). 

25.  Hydractinia  echinata  (=  H.  polyclina,  Agassiz). 

Fælles  for  Norge  og  Grønland,  altsaa  ægte  arktiske  Former, 

ere  følgende  11  Arter: 

1.  Sertularia  pumila  (Fabr.). 

2.  „  abietina  (Fabr.). 
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3.  Sertularia  argentea  (Mørch). 

4.  Sertularella  rugosa  (Fabr.). 

5.  „  polyzonias  (Fabr.). 

6.  Halecium  halecinum  (Mørch). 

7.  Campanularia  volubilis  (Mørch). 

8.  Tubularia  indivisa  (Mørch). 

9.  Myriothela  phrygia  (Fabr.). 

10.  Coryne  pusilla  (Mørch). 

11.  Hydractinia  echinata  (Fabr.). 

Fælles  for  Norge,  de  britiske  Øer,  Middelhavet  og  Nordame- 
ricas  Østkyst  ere  følgende  12  Arter,  der  saaledes  have  en  særdeles 

vid  geographisk  Udbredning: 
1.  Thuiaria  thuia 

2.  Sertularia  pumila  j 
3.  „         abietina        >  ogsaa  for  Grønland. 

4.  Sertularella  polyzonias  * 
5.  Diphasia  tamarisca. 

6.  Halecium  halecinum  (ogsaa  for  Grønland). 
7.  Lafoéa  dumosa. 

8.  Campanularia  volubilis  (ogsaa  for  Grønland). 

9.  „  caliculata. 

10.  Obelia  geniculata. 

11.  Tubularia  indivisa  (ogsaa  for  Grønland). 

12.  „  larynx. 

Enkelte  af  vore  Hydroider  synes  dog  at  have  en  endnu  langt 

videre  geographisk  Udbredning.  Saaledes  er  Sertularella  polyzonias, 

foruden  ved  de  britiske  Øer,  Norclamericas  Østkyst,  Grønland  og  i 

Middelhavet,  observeret  ved  Madeira,  det  gode  Haabs  Forbjerg, 
Falklandsøerne  samt  i  det  røde  Hav. 
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Explicatio  tabularnm. 

Tab.  II. 

Aglaophenia  radicellata,  n. 

Fig.  1.   Colonia  completa,  magnitudine  naturali. 

—  2.    Pars  ejusdem  superior  cum  basibus  pinnularum  et  cor- 

bula,  aucta. 

—  3.    Corbula  aliæ  coloniæ  inferne  visa. 

—  4.    Pars  pinnulæ  cum  tribus  hydrothecis  a  latere  exhibita, 
25ies  aucta. 

—  5.    Eadem  pars  supra  visa. 

—  6.    Pars  terminalis  hydrothecæ  supra  visa,  processum  medi- 

anum  marginis  aperturæ  et  nematophoros  anticos  osten- 

dens,  50ies  aucta. 

Aglaophenia  bicuspis,  n. 

Fig.  7.    Colonia  completa,  magnitudine  naturali. 

—  8.    Pars  superior  ejusdem  cum  basibus  pinnularum  aucta, 

gonothecam  unam  et  processus  tres  bi-trifurcatis  de  ba- 
sibus pinnularum  prodeuntes  ostendens. 

—  9.   Pars  pinnulæ  cum  tribus  hydrothecis  a  latere  exhibita, 
25ies  aucta. 

—  10.   Eadem  pars  supra  visa,  processus  binos  marginis  aper- 
turæ et  incisuram  medianam  ostendens. 

Aglaophenia  integra,  n. 

Fig.  11.    Colonia  completa  ramosa,  magnitudine  naturali. 

—  12.    Pars  superior  cum  basibus  pinnularum  et  gonothecis,  aucta. 

—  13.    Pars   e   medio   circiter  caulis  structuram  compositam 
ostendens. 

—  14.   Pars  pinnulæ  cum  tribus  hydrothecis  a  latere  exhibita, 
25ies  aucta. 

—  15.   Articulus  unus  pinnulæ  cum  hydrotheca  et  nematophoris 

supra  visus. 
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Polyplnmaria  flabellata,  n. 

Fig.  16.    Colonia  completa  valde  ramosa,  magnitudine  naturali. 

—  17.    Colonia  alia  junior  ramulis  pinnuliferis  simplicibus  disti- 
chis  prædita,  magnitudine  naturali. 

—  18.    Pars  ramuli  terminalis  cum  4  pinnulis,  qvarum  una  bifur- 
cata,  aucta. 

—  19.    Pars  rami  principalis  vel  caulis  cum  basibus  duorum 

ramulorum  structuram  ejusdem  compositam  ostendens. 

~  20.    Pars  pinnulæ  cum  tribus  hydrothecis  a  latere  exhibita, 
50ies  aucta. 

—  21.    Articulus  unus  pinnulæ  cum  hydrotbeca  et  nematophoris, 

supra  visus. 

—  22.    Nematophori  duo  a  latere  exhibiti,  190ies  aucti;  a  nema- 
tophorus  lateralis  alter;  b  nematophorus  posticus. 

Tab.  III. 

Plumularia  gracillima,  G.  0.  Sars. 

Fig.  1.    Colonia  completa  ramosa,  magnitudine  naturali. 

—  2.    Pars  superior  surculi  cum  basibus  pinnularum  et  gono- 

thecis,  20ies  aucta. 

—  3.    Gonotlieca  bene  evoluta  planulas  duas  continens,  r»0les 
aucta. 

—  4.    Gonotheca  alia  nondum  complete  evoluta. 

—  5.    Pars  pinnulæ  cum  2  bydrothecis  a  latere  exhibita,  50* 
aucta. 

—  G.    Pars  alia  supra  visa. 

—  7.    Extremitas  pinnulæ  cum  una  hydrotheea,  de  qva  polypus 
extrusus  est. 

—  &,    Nematophori  ex  pinnulis,   VM)-  audi:  a  lateralis  alter; 
h  términalis  articuli  polypiferi. 

Pfumularia  chyuittiht.  n. 

¥k&   9.   Colouiæ  uumerosæ  aggregatas  ramulo  Oculiuæ  affixæ, 

magnitudine  naturali. 
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Fig.  10.  Pars  coloniæ  singulæ  cum  basibus  pinnulamm  et  gono- 

thecis,  20ies  aucta. 
—  11.    Pars  caulis  aliæ  coloniæ  gonothecis  numerosis  instructæ, 

a  latere  exhibita. 

—  12.    Gonotheca  una  in  duabus  positionibus  differentibus  exhibita, 

formam  triqvetram  ostendens,  25ies  aucta. 
—  13.   Pars  pinnulæ  cum  duabus  hydrothecis  a  latere  exhibita, 

50ies  aucta. 

—  14.   Nematophorus,  190ies  auctus. 

Heteropyxis  norvegica,  n. 

Fig.  15.  Coloniæ  nonnullæ  aggregatæ  fragmento  Oculinæ  affixæ, 

magnitudine  naturali. 

—  16.    Pars  caulis  coloniæ  singulæ  cum  basibus  pinnularum  4seri- 

atarum  et  gonothecis,  20ies  aucta. 

—  17.    Pars  superior  caulis  aliæ  coloniæ,  dispositionem  subspi- 

ralem  pinnularum  ostendens. 

—  18.    Sectio  trans versalis  caulis  e  medio  circiter  longitudinis 

dispositionem  4seriatam  pinnularum  ostendens. 

—  19.    Sectio  transversalis  caulis  prope  apicem  dispositionem 

pinnularum  in  series  plures  (6)  ostendens. 

—  20.    Pars  pinnulæ  cum  duabus  hydrothecis  a  latere  exhibita, 
50ies  aucta. 

—  21.    Pars  basalis  pinnulæ  cum  gonothecis  binis  processui  dis- 

creto  affixis,  50ies  aucta. 

—  22.    Gonotheca  una  a  latere  exhibita,  60ies  aucta. 

Bipliasia  el  eg  ans,  n. 

Fig.  23.  Coloniæ  tres  inæqvales  (a,  b,  c)  de  stolone  longissimo 

flexuoso  et  anastomosente  libere  per  fundum  maris  re- 

pente  surgentes,  magnitudine  naturali. 

—  24.    Pars  superior  coloniæ  cum  pinnulis  duabus  et  basi  tertiæ, 
aucta. 

—  25.   Pars  extrema  pinnulæ  longioris  duo  paria  hydrothecarum 

exhibens,  20ies  aucta. 
Vid.-Selsk.  Forh.  1873  10 
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Fig.  26.    Extremitas  hydrothecæ  dim  operculo  elevato  a  latere 

exhibita,  fortius  aucta. 

Tab.  IV. 

Sertularia  tenera,  n. 

Fig.  1.  Colonia  completa,  magnitudine  naturali. 

—  2.  Pars  ejusdem  cum  båsibus  trium  pinnularum  20iM  aucta. 

—  3.  Pars  pinnulæ,  2  articulos  inæqvales  exhibens. 

—  4.  Årticulus   unus   pinnulæ  cum  duabus  hydrothecis  50iej 
auctus. 

Ophiodes  parasitica,  n. 

Fig.   5.    Ramulus  Polyplumariæ  flabellatæ  surculos  nonnullos  de 

i  aule  ejusdem  prodeuntes  exhibens,  magnitudine  naturali. 

—  (j.    Pars  ejusdem  ramuli  (pinnulis  omissis)  stolonem  flexuosum 

et  surculos  6  inæqvales,  qvorum  4  gonothecis  instructi, 

exhibens,  20ies  aucta. 

7.  Surculus  unus  bifurcatus  cum  gonotheca  et  duobus  poly- 

pis  extrusis,  50ies  auctus. 
8.  Pars  surculi  cum  hydrothéca  una  et  duobus  nematopboris 

longe  extensis,  90ies  aucta. 

Haler/nm  gørgonoide1  n. 

Fig    9.    Colonia  completa.  magnitudine  naturali. 

10.  Pars  rami  unius  principalis  cum  pinnula  una  brevi,  poly- 

pos  in  variis  positionibus  et  gradibus  contractionis  exhi- 

bitos  ostendens,  20ies  aucta. 

11.  Pars  pinnulæ  cum  ramulo  parvo,  articulationem  regularem 

exhibens.  ;20ies  aucta. 

-  12.    Hydrothéca  composita  BO1"  aucta. 

—  13.    Ilydrotlieca  simplex.  50'"  aucta. 

—  14.    Nematophorus  501"  auctus. 

L5,    Capitulum  ejusdem  cum  cellulis  urticantibus  !)()'«"  auctum. 

La/bra  fnttirosa,  M.  Sars. 

Fig-  l(i-    CWania  completa  fcubo  Serpul»  afhxa,  magnitudine  na»- 
t  m  ali . 
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Fig.  17. 
—  18. 

Pars  ramuli  cum  hydrothecis,  20ies  aucta. 

Hydrotheca  una  50ifs  aucta. 

Lafoéa  gracillima,  Alder. 

Fig.  19. 
-  20. 

—  21. 

Colonia  completa,  rnagnitudine  naturali. 

Pars  ramuli  cum  hydrothecis,  20ies  aucta. 

Hydrotheca  una  50ies  aucta. 

Lafoea  capillaris,  n. 

Fig.  22. 
—  23. 

-  24. 

Colonia  completa,  rnagnitudine  naturali. 

Pars  ramuli  cum  hydrothecis  20ies  aucta. 

Hydrotheca  una  50ies  aucta. 

Lafoea  piwnata,  n. 

Fig.  25.    Coloniæ  plures  per  caulem  Eudendrii  ramei  affixæ,  rnag- 
nitudine naturali. 

—  26.    Pars  caulis  coloniæ  singulæ  cum  basibus  pinnularum, 
aucta. 

—  27.   Pars  pinnulæ  cum  4  hydrothecis  20ies  aucta. 

—  28.    Hydrotheca  una  50ies  aucta. 

Fig.   1.   Polyparium  Perigonimi  muscoidis  Lafoeina  infestum,  rnag- 
nitudine naturali. 

—  2.    Pars  ejusdem  polyparii  20ies  aucta,  hydrothecas  Lafoéinæ 
numerosas  simul  cum  nematophoris  filiformibus  ostendens. 

—  3.    Pars  stolonis  cum  4  hydrothecis  et  nematophoris  pluribus, 
50ies  aucta. 

—  4.   Extremitas  nematophori  valde  aucta  cellulas  urticantes  et 
fila  de  iis  exeuntes  et  extra  orificium  longe  porrecta 
ostendens. 

—  5.   Extremitas  nematophori  alii  cellulam  singulam  urticantem 
continens. 

Tab.  V. 

Lafoeina  tennis,  M.  Sars. 

10* 
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Cahjcella  producta,  n. 

Fig.   6.   Pars  caulis  Tubulariæ  indivisæ  hydrothecis  numerosis  Ca- 

lycellæ  productæ  infesta,  magnitudine  naturali. 

—  7.    Hydrothecæ  5  inæqvales  cum  parte  stolonis,  20ies  auctæ. 

—  8.    Calyx  hydrothecæ  paulo  supra  visa  operculo  retracto  seg- 
menta ejusdem  12  convergentia  ostendens. 

Campanulina  panicula,  n. 

Fig.  9.    Coloniæ  plures  aggregatæ  de  stolone  communi  anasto- 

mosente  surgentes,  magnitudine  naturali. 

—  10.    Surculus  singulus,  magnitudine  naturali. 
—  11.   Idem  surculus  auctus. 

—  12.    Apex  ejusdem  50ies  auctus. 

—  13.   Ramulus  unus  lateralis  cum  parte  caulis. 

Acaulis  primarius,  Stimpson. 

Fig.  14.    Specimen  femininum  magnitudine  naturali. 

—  15.   Idem  20ies  auctum. 

—  16.    Tentaculum  unum  capitatum,  50ies  auctum. 

—  17.    Cellulæ  urticantes  de  capitulo  ejusdem  valde  auctæ,  filo 

incluso  vel  semi-extenso. 

—  18.    Cellula  urticans  filo  omnino  porrecto. 

—  19.    Gonophorus  femininus  ovn  pluria  arcte  constipata  conti- 

nens,  50ies  auctus. 

—  20.    Gonophorus  masculinus  alii  speciminis.  501"  auctus. 

Dicorync  flexuosa,  n. 

Fig.  21.    Surculi  numerosi  per  tuhum  Sabelhe  repentes,  magnitu- 
dine naturali. 

—  2'^.    Surculus  singulus  bifuivatus.  map;nitudiiHi  naturali. 

—  23.    Idem  Btø?  auctus. 

24.    Polypus  fertilis  cum  gonophoris  numerosis  racemi  instar 

circa  proboscidem  brevern  collocatis,  50irs  auctus. 

—  25.    Gonophorus  unus  90*  auctus. 

—  20.    Polypus  unus  simplex  non  fertilis,  2()irs  auctus. 
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Verigorvimus  abyssi.  n. 

Fig.  27.   Nucula  tumidula  Perigonimo  abyssi  infesta,  magnitudine 
natura  li. 

—  28.   Eadem  aucta. 

—  29.    Surculi  tres  cum  parte  stolonis  et  2  gonothecis,  polypis 

in  positionibus  differentibus  et  variis  gradibus  contractio- 

nis  exhibitis,  50ies  aucti. 

—  30.    Pars  testæ  Dentalii  Perigonimo  abyssi  infesta,  ramifica- 
tionem  stolonis  et  dispositionem  polyporum  exhibens, 
aucta. 

Anmærkning  ved  Planenerne. 

Naar  jeg  her  leverer  det  første  Forsøg  til  Anvendelsen  af  Au- 

tographi  ved  zoologiske  Afbildninger,  tror  jeg  at  burde  herom 

bemærke  følgende: 

Vistnok  staa  de  paa  denne  Maade  udførte  Plancher  i  Finhed 

og  Elegance  adskilligt  tilbage  for  Lithographi  og  Kobberstik,  men 

have  dog  efter  min  Mening,  bortseet  fra  deres  store  Prisbillighed, 

ogsaa  adskillige  væsentlige  Fortrin.  For  det  første  gjengives  nemlig 

herved  selve  Forfatterens  Tegninger  umiddelbart,  hvorved  de  mange 

ofte  vildledende  Smaafeil,  som  fra  Lithographens  Side  i  de  fleste 

Tilfælde,  trods  al  Omhyggelighed,  pleie  at  indsnige  sig,  undgaaes. 

Dernæst  spares  den  ofte  særdeles  lange  Tid,  der  pleier  at  medgaa 

til  Graveringen,  ganske,  idet  Overførelsen  af  den  engang  paa  den 

her  anvendte  Maade  udførte  Tegning  paa  Stenen  sker  i  en  Haand- 
vending.  Til  visse  Ting,  navnlig  hvor  det  væsentlig  er  en  naturtro 

Gjengivelse  af  ydre  Formforholde ,  hvor  altsaa  de  ydre  Contourer 

spiller  Hovedrollen,  er  efter  min  Mening  Autographi  ubetinget  at 

foretrække  for  Lithographi.  Hvor  det  derimod  gjælder  histologiske 

Detailler  eller  bløde  Overgange  mellem  Lys  og  Skygge,  staar  vist- 

nok den  her  anvendte  Methode  langt  tilbage  for  Lithographi  eller 

Kobberstik.    Dog  tror  jeg,  at  man  selv  i  saadanne  Tilfælde  vil 
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kunne  til  Nød  hjælpe  sig  med  Autographien,  naar  man,  hvilket  jo 

for  Tiden  maa  udfordres  af  enhver  Zoolog,  er  selv  nogenlunde  for- 

trolig med  Tegning  og  har  faaet  den  fornødne  Øvelse  i  at  benytte 

Tegnepennen  paa  det  dertil  præparerede  Papir. 

Der  har  i  Udlandet,  og  det  med  Grund,  været  ført  megen 

Klage  Qver,  at  vi  her  i  Landet  saa  ofte  levere  zoologiske  Afhand- 

linger,  uden  at  disse  ere  ledsagede  af  de  fornødne  Afbildninger. 

Det  er  dog  ikke  blot  de  store  Omkostninger  ved  saadanne  Plan- 

chers  Udførelse,  men  ogsaa  Vanskeligheden  ved  her  at  faa  disse 

hurtigt  og  smukt  udførte,  der  har  været  Skyld  heri.  For  Etterti- 

den agter  jeg,  for  at  raade  Bod  herpaa,  altid,  hvor  ikke  Planener 

paa  anden  Maade  ville  kunne  erholdes  udførte,  dog  at  lade  mine 

Afhandlinger  ledsages  af  authographiske  Afbildninger,  der  i  ethvert 

Fald  ere  bedre  end  slet  ingen,  og  vil  ogsaa  anbefale  denne  Sag 

til  vore  øvrige  yngre  Zoologers  specielle  Opmærksomhed. 



Om  Kromjernsten  i  Serpentin. 

Af 

Amund  Helland. 

(Fremlagt  af  Pi  of.  Sexe  i  Mødet  den  21de  Marts  1873); 

For  Kromjernstenens  Forekomst  gives  der  en  meget  streng 

Regel,  idet  denne  Erts  stadigen  findes  i  Serpentin  eller  i  serpen- 

tinlignende  Stene.  Paa  de  ikke  ganske  faa  Steder,  hvor  Krom- 

jernstenen  forekommer  i  Norge,  har  den  overalt  sit  Tilholdssted  i 

Serpentin. 

Be  betydeligste  Forekomster  af  Kromjernsten  i  Norge  ligger  i 

Nærheden  af  Røraas,  det  ene  Felt  i  Feragenfjeldene  ved  Feragen- 

sjøens  nordvestre  Ende,  det  andet  i  Rødhammeren  og  Skaakaas- 

kletterne  i  Syd  for  Dybsjøen.  Videre  lindes  en  liden  kromførende 

Serpentinkuppe  længer  Vest  i  Østhammeren.  Faastenen  i  Tønsæt 

er  bekjendt  som  det  første  Findested  for  Kromjernsten  i  Norge. 

I  Syd  og  Sydvest  for  Foldalen  findes  kromførende  Serpentinfelter  i 

Rødkletten  samt  Kolletoen  og  endelig  ligger  længst  i  Vest  et  lidet 

kromførende  Serpentinfelt  i  Torleifshoug  ved  Torleifshougsætren  i 

Grimsdalen.  Maaske  kan  ogsaa  Tronfjeldet  regnes  med  blandt  de 

kromførende  Serpentinfelter,  hvis  det  skulde  bekræfte  sig,  hvad  jeg 

har  hørt  sige,  at  Kromjernsten  er  fundet  i  Tronfjeldet.  I  Lesje- 

horungerne,  i  Skamsdal,  ved  Vindalen  i  Opdal,  i  Sundalsfjeldene, 

i  Øre  paa  Nordmøre  findes  smaa  kromførende  Serpentinmasser. 

Overhovedet  kan  det  som  et  geografisk  Forhold  bemærkes.  at 

kromførende  Serpentiner  ligger  adspredte  paa  en  vid  Strækning 

fra  Feragensjø  længst  i  Øst  over  Tønsæt,  Foldalen.  Lesjefj  eldene. 

Sundalsfjeldene  og  i  Øre  ved  Molde,  saaledes  at  de  kj endte  Leie- 
steder for  Kromjernstenen  i  det  sydlige  Norge  ligger  i  det  store 
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i  Retningen  fra  Øst  mod  Vest  mellem  62°  og  62J 0  nordlig  Bredde. 
I  Helgelands  Fogderi  paaRødøen,  }  Mil  fraTjøttø  samt  nogle  andre 

Steder  inden  dette  Fogderi  findes  Kromjernsten,  men  om  disse 

Leiesteder  har  jeg  ingen  anden  Underretning  end  den,  at  Ertsen 

forekommer  her  som  sædvanligt  i  Serpentin.  (Bergmester  Ellefsen). 

Den  kromførende  Serpentin  hører  ikke  hjemme  i  nogen  bestemt 

Formation;  den  optræder  saavel  midt  i  Skiferfelter  (Faastenen)  som 

paa  Grændsen  mellem  det  trondhjemske  Skiferfelt  og  Sparagmit- 
feltet;  saaledes  ligger  Serpentinen  i  Kolletoen  og  i  Torleifshong 

paa  eller  ialfald  meget  nær  Grændsen  mellem  det  trondhjemske 

Skiferfelt  og  Rundanes  Kvartsskifere;  det  samme  er  sandsynligvis 

Tilfældet  med  Rødkletten.  Efter  de  geologiske  Karter  er  Serpen- 

tinen i  Feragen  samt  i  Feltet  syd  for  Dybsjøen  begrændset  paa 

den  ene  Side  af  Skifer,  paa  den  anden  af  Bergarter,  der  tilhører 

Sparagmitformationen;  ligeledes  efter  de  geologiske  Karter  ligger 

Serpentinen  ved  Kjæmsjøen  midt  i  Sparagmitf  eltet;  men  de  mange 

smaa  Serpentinfelter  i  Lesje,  Sundalen  o.  s.  v.  optræder  imellem 

Grundfj eldets  Bergarter.  Denne  Serpentinens  Udbredelse  viser 

altsaa,  at  Kromjernstenens  Forekomst  er  uafhængig  af  de  lagdelte 

Formationer.  For  de  kromførende  Serpentinfelters  Optræden  inden 

Formationerne  kan  der  ingen  Regler  spores.  Xaar  mange  af  disse 

Serpentinfelter  optræder  i  Nærheden  af  Sparagmitens  Grændse  mod 

det  trondhjemske  Skiferfelt,  saa  kan  man  neppe  hertil  paavisc 

nogen  geologisk  Grnnd.  Forekomsterne  af  kromforende  Serpen- 

tinfelter ogsaa  udenfor  denne  Grændse  viser,  at  Beliggenheta!)  mel- 
den omtalte  Grændse  nærmest  maa  ansees  som  en  Tilfældighed, 

saa  meget  mere  som  Serpentinfelternc  ved  Røraas  og  i  Foldalen 

ingenlunde  er  mægtige  Leier,  men  oftest  udmærkede  Kupper, 

Serpentinen  rager  hyppigt  op  over  de  omgivende  lagdelte  Berg- 

arter og  da  ofte  som  omtalt  i  udmærkede  Kuppet  En  udmærket 

Kuppefonn  har  saaledes  den  lille  Torleifshoug  i  Grimsdalen,  idet 

den  paa  en  særdeles  iøinefaldende  Maade  staar  frem  af  de  omgi- 

vende Skifere;  den  kaldes  derfor  ogsaa  undertiden  Kirken.  Rø- 

hammeren  ved  Røraas  udmaTker  sig  ogsaa  ved  den  fra  de  øvrige 

lløider  afvigende  Form.    Noget  anderledes  forekommer  Serpentinen 
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i  Lesjelj eldene;  ved  flere  af  de  sraaa  Serpentinfelter  her  optræder 

Serpentinen  i  Leieform,  idet  den  ligger  som  et  mægtigt  Lag  i  de 

omgivende  Glimmerskifere  eller  Gneiser.  Ved  Olstadgruberne  i 

Lesjehorungerne,  der  ligger  ikke  langt  fra  de  leieformige  Serpen- 
tinfelter, er  Serpeatinens  Forekomst  sikker  gangformig,  hvilket 

viser,  at  de  andre  Serpentiner  her,  om  de  end  ligger  som  de  om- 

givende Skifere,  dog  neppe  er  samtidige. med  disse;  thi  den  krom- 
førende  Serpentin  ved  Olstadgruberne  kan  ikke  opfattes  som  dannet 

under  Forhold,  forskjellige  fra  dem,  under  hvilke  de  andre  nær- 

liggende Felter  dannedes.  Bergmester  Sinding  bemærker  om  Ser- 

pentinen ved  Olstad,  at  dette  er  det  eneste  ham  bekj endte  Tilfælde 

i  disse  Fjelde  af  nogen  Betydenhed,  hvor  Krommalmen  ei  afgjort 

optræder  med  Leieform. 

Serpentinfelterne  har  en  eiendommelig  rødligbrun  Farve,  hvor- 
ved de  .ofte  paa  lang  Afstand  kan  erkjendes  som  bestaaende  af 

Serpentin;  denne  Farve  er  vel  Aarsag  til,  at  saa  mange  Navne  i 

Serpentinfelterne  begynder  med  Rød,  saasom:  Rødkjern,  Rødham- 
meren,  Rødkletten,  Rødhoug  o.  s.  v.;  ved  Havet  har  man  Navnet 

Rødholmene  og  i  Nordland  Rødø.  Serpentinen  selv  har  som  oftest 

en  mørk  Farve,  men  i  Dagen  bliver  den  rødbrun  og  deraf  Farven 

paa  Fjeldene.  Denne  Farve  træder  saa  meget  mere  iøinefaldende 

frem.  som  Serpentinfelterne  er  meget  fattige  paa  Vegetation,  da 

det  tungt  opløselige  Magnesiasilikat  ikke  er  skikket  for  Plante- 

væxten. 1  Løssprængte  Blokke  af  Serpentin  er  hyppig,  idet  Ser- 
pentinen let  falder  i  Blokke  efter  de  mange  Afløsningsflader, 

Sprækker  og  Sletter,  hvoraf  den  er  gjennemsat;  de  samme  mange 

Afløsningsflader  og  Sletter  er  vel  for  en  Del  Grunden  til  Serpen- 

tinfelternes  Tørhed,  idet  Våndet  søger  ned  gjennem  Sletterne  og 

Sprækkerne.    Alle  disse  Forhold  giver  Serpentinkupperne  et  let 

1  En  liden  rød  Blomst  (viscaria  alpina)  synes  dog  at  trives  vel  paa  denne  magre 
Bund.  Jeg  har  seet  den  paa  mange  Serpentinfelter  i  stor  Mængde  og  frodig;  i 

Asken  af  dem  fandt  jeg  8.^4  Procent  Magnesia,  et  Bevis  paa,  at  selv  ikke  dette 

tungtforvitrclige  Magnesiasilicat  modstaar  Atmosværilierne.  En  lignende  Iagtta- 
gelse,  om  at  ̂ nkelte  Planter  foretrækker  Serpentinfelterne,  har  jeg  seet  fra  Corn- 

wallis,  hvor  en  Plante,  Erica  vågans,  skal  findes  i  Mængde  paa  Serpentinfelterne. ' 
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kjendeligt,  yderst  eiendommeligt  Udseende:  tørre,  bratte  Kupper 

af  en  rødlig  brun  Farve,  blottet  for  Vegetation  og  med  store  Blokke 
ved  Foden. 

Serpentinen  er  oftest  mørkegrøn,  uædel,  har  splintrigt  Brud 

og  er  gjennemskinnende  i  Kanterne.  Af  og  til  tindes  ædlere  Ser- 
pentin i  Aarer  og  smaa  Gange  i  den  uædle  Serpentin.  Baade  i 

og  udenfor  Kromjernstenens  Leiesteder  finder  man  Serpentinen 

gjennemsat  af  tørre  og  fede  Sletter,  som  er  fyldte  med  Varieteter 

af  Serpentin,  ædel  Serpentin,  Pikrolit,  Chrysotil;  videre  optræder 

Talk  og  Talkspat. 

Forekomster  af  Kromjernsten  er  mange  i  Serpentinfelterne 

ved  Feragen  og  i  Rødhammeren,  saa  det  vilde  være  et  vidtløftigt 

og,  som  jeg  mener,  ikke  synderlig  instruktivt  Arbeide  at  tage  hvert 

Skjærp  paa  Kromjernsten  for  sig  og  beskrive  Forekomsten.  Jeg 
foretrækker  derfor  at  behandle  Ertsens  Forekomst  mere  underet. 

Kromjernstenens  Forekomst  inden  Serpentinen  er  yderst  lune- 

fuld;  den  forekommer  i  Gange,  Strenge,  Aarer,  Lindser,  Nyrer  og 

Klatter.  Den  optræder  selv  som  Hovederts  paa  Leiestederne  led- 

saget af  Magnetjernsten;  det  er  altsaa  ingen  Miueralgangforekomst, 

men  Kromjernstenen  selv  er  Udfyldningsmaterialet  paa  Gangen 

eller  i  Strengen  eller  i  Nyren.  Undertiden  findes  Kromjernstenen 

som  en  isoleret  liggende  Klat,  saa  man  med  et  eneste  Skud  kan 

borttage  det  hele  Leiested.  Undertiden  derimod  kan  man  forfølge 

KromstrengeD  snart  sannnenhængende,  snart  adskilt  ved  melleni- 

liggende  Serpentin,  snart  sønderfaldende  i  Draaber. 

Mærkeligt  nok  synes  der  paa  flere  Steder  at  herske  en  vis 

Orden  i  Kromstrengenes  eller  Gangenes  Beliggenhed,  saaledes  at 

en  Kromstreng  kan  blive  borte  og  en  anden  optræde  i  Fortsæt- 

t  el  sen  af  den  et  godt  Stykke  borte.  Dette  er  saaledes  Tilfældet  i 

Fcragenfjeldene.  hvor  der  existerer  en  kromførende  Strækning  pai 

en  Længde  af  en  halv  Fjerdingsvei  eller  vel  saa  det.  Dog  gives 

der  mange  Kromstrenge  og  Kromklatter  ogsaa  udenfor  denne  Stræk- 
ning. Imidlertid  synes  det  at  være  en  Regel,  at  naar  man  har 

besøgt  en  Kromforekomst  og  agter  at  besøge  flere,  ̂ saa  skal  man 
gaa  i  Strøget  fra  den  bekjendte  Kromstreng,  og  det  vil  da  hyppigt 
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indtræde,  at  man  kommer  forbi  mange  mindre  Skjærp  og  Gruber. 

Dette  er  et  Forhold,  som  jeg  et  Par  Gange  har  havt  Anledning 

til  at  iagttage,  hvor  jeg  uden  Fører  har  befaret  Kromskjærp.  Naar 

først  et  er  fundet,  har  det  i  Regelen  ikke  været  vanskeligt  at  finde 

flere  i  dettes  Strøg.  Dog  er  det  som  omtalt  hyppigt  Tilfældet,  at 

isolerede  Strenge  og  Nyrer  af  Kromjernsten  optræde  regelløst  og 

i  broget  Forvirring  inden  Serpentinfeltet  uden  at  danne  noget  Drag. 

En  stor  Rolle  ved  Kromforekomsterne  spiller  Sletter,  der  af 

og  til  optræder  forrykkende.  De,  som  jeg  har  iagttaget,  har  været 

som  oftest  tørre,  af  liden  Mægtighed,  ofte  under  en  Tomme,  som 

ovenfor  omtalt  fyldt  med  forskjellige  Serpentinmineralier.  Ofte  er 

de  af  en  ganske  forsvindende  Mægtighed,  mere  Afløsningsflader 

end  egentlige  Sletter.  Disse  Sletter  er  i  den  Grad  hyppige  i  Ser- 

pentinen, at  Kromgruberne  vanskeligt  kan  drives  om  Sommeren, 

da  Våndet  i  den  milde  Aarstid  søger  Vei  ned  gjennem  Sletterne, 

hvorved  alle  Kromgruber  bliver  vandsyge. 

Serpentinen  er  som  oftest  massiv  og  Lag  ikke  at  erkjende; 

men  ved  et  Par  Felter  optræder  Afløsningsflader  saa  hyppigt,  at  de 

kan  forvexles  med  Lag.  I  Skaakaasklettene  ved  Zakariasgruben 

har  Serpentinen  Udseende  af  at  ligge  i  Lag.  Ja  i  dette  lille  Ser- 

pentinfelt  ved  Skamsdalsgruben  i  Lesje  ligger  Serpentinen  endog 

i  tilsyneladende  gode  Lag.  Hvis  der  her  ikke  ved  Olstadgruberne 

laa  et  Serpentinfelt  i  Nærheden,  hvor  Serpentinen  optræder  som 

en  mægtig  utvivlsom  Gang,  saa  vilde  jeg  anse  Serpentinen  ved 

Skams  dal  for  en  lagdelt  Sten.  Forekomsten  ved  Olstad  viser 

imidlertid,  at  Serpentinen  i  Lesjefjelclene  ikke  kan  betragtes  som 

en  lagdelt  Bergart,  uden  at  man  tillige  vil  betragte  Forekomsten 

ved  Skamsdal  og  Forekomsten  ved  Olstad  som  to  aldeles  forskjel- 

lige Forekomster.  Imidlertid  er  Kromjernstenens  Forekomster  i 

Serpentin  noget  saa  eiendommeligt,  at  de  neppe  kan  ansees  som 

dannede  under  synderligt  forskjellige  Forhold,  og  specielt  bliver 

Antagelsen  af  en  dobbelt  Dannelse  urimelig,  naar  det  gjælder  flere 

nær  hinanden  liggende  Serpentinf elter.  Rimeligst  forekommer  det 

mig  derfor  at  antage,  at  Lagene  i  Serpentinen  ved  Skamsdals  Grube 

og  ved  nogle  andre  Skjærp  i  Lesjefjeldene  ikke  er  virkelige  Lag. 

/ 
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Mægtigheden  af  Kromstrengene  er  meget  variabel,  idet  de 

kan  aftage  fra  nogle  Lagters  Mægtighed  helt  til  Forsvinden,  og 

det  ved  at  forfølges  en  ganske  kort  Strækning,  nogle  faa  Favne 

eller  mindre.  Det  er  en  Følge  heraf,  at  Kromgruberne  ikke  naa 

nogen  synderlig  Dybde.  Den  nregelmæssige  Forekomst  gjør  Anlæg 

af  Stoller  resikabel.  I  Rødhammeren  har  man  faaet  Erfaring  for 

dette,  idet  Krommalmen  i  en  Grube  stod  tiere  Lagter  mægtig, 

og  man  da  vikle  løse  Gruben  ved  en  liden  Stol.  Da  Stollen  var 

slaaet  igjennem  til  Gruben,  var  den  mægtige  Krommalm  forsvunden. 

Krommalmen,  af  Arbeiderne  kaklet  „Svartmalm",  beholder  sin 

sorte  Farve  i  Dagen;  den  bliver  derved  let  kjendelig  fra  Serpen- 

tinen, der  i  Dagen  faar  en  rødbrun  Farve  ved  at  ligge.  Krom- 

jernstenen  har  Fedtglands,  og  ved  denne  og  sin  sorte  Farve  er  den 

ikke  vanskelig  at  opdage  paa  det  i  Regelen  nøgne,  rødbrune  Ser- 

pentinfjeld.  Hvor  den  optræder  i  smale  Strenge,  Draaber  og  Klatter 

efter  et  vist  Strøg,  ser  det  ud,  som  om  Tjære  skulde  være  baaret 

og  spildt  hen  over  Fjeldet. 

I  Gruben  paa  friskt  Brud  er  det  vanskeligere  at  kjende  Krom- 

jernstenen  fra  den  mørke  Serpentin.     Skjeidningen  er  lettest  ved  j 

den  gamle  Malm,  der  har  henligget  i  Dagen,  saa  Serpentinen  er  | 
bleven  brunrød. 

Paa  den  -ledsagende  Planche  VI.  er  fremstillet  en  Del  mindre 

Profiler  fra  Kromjernforekomsterne.  Som  det  af  Maalestokken  sees, 

er  det  en  Del  mindre  Forekomster,  der  fremstilles;  imidlertid  giver 

disse  Profiler  tillige  et  Billede  af  Uregelmæssighederne  ved  Fore- 

komsterne  i  det  større  ved  de  nu  for  det  meste  nedlagte  Gruber.  Det 

viser  sig  af  disse  Profiler,  at  Kromjernstenleiestederne  kan  op- 

høre  i  Strøg  som  i  Fald  paa  mange  Maader.  Strengene  kan 

kile  sig  ud,  eller  de  kan  dele  sig,  før  de  kile  sig  ud,  eller  Malmen 

kan  danne  allehaandc  uregelmæssige  Figurer  og  ophøre  i  Strøg  og 

Fald  nden  nogen  regelnuessig  Udkiling;  hyppigt  afskjæros  Malmen 

af  Sletter;  et  hyppigt  Tilfælde  er  det,  at  Kromstrengen  sønderfalder 

i  en  hel  Del  Draaber,  saaledes  som  Fig.  1  (fra  et  Skjærp  kaldet 

Ragge  i  Feragenfjeldene)  og  tildels  Fig.  2  (fra  Kolletoen  i  Foldalen) 

viser.    Af  saadanne  Draaber  af  Kromjernsten  kan  der  ligge  en 
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enkelt  Rad  bortover  Fjeldet  et  kort  Stykke,  eller  det  kan  være 

mange  Rader,  der  af  og  til  lader  skimte  Tendens  til  Regler  i  sin 

Anordning.  Ved  det  i  Fig.  1  fremstillede  Forhold  faar  man  Ind- 

trykket  af,  at  Kromdraaberne  bliver  flere  og  flere  og  kommer  tættere 

og  tættere  sammen,  indtil  de  bliver  saa  mange,  at  de  danner  en 

continuerlig  Streng.  Da  dette  Forhold  ikke  falder  sammen  med 

Begrebet  af  en  Gang  som  en  fyldt  Sprække,  har  jeg  foretrukket 

at  benævne  Kromforekomsterne  Strenge.  Undertiden  ser  man,  at 

en  Slette  fortsætter  fra  den  udkilede  Ende  af  en  Kromstreng  eller 

et  Kromnyre.  Man  sammenligne  Profilet  Fig.  5  (fra  Kromgruben 

Mynta  i  Feragenfj eldene),  hvor  den  mægtige  Kromjernsten  gafler 

sig,  hurtigt  kiler  sig  ud  og  Sletter  fortsætter  videre  op  mod  Dagen. 

Kromstrengene  og  Kromnyrerne  har  i  Regelen  en  liden  Ud- 
strækning  i  Felt,  ofte  under  en  Meter,  et  Par  Meter  sjeldnere,  ved  de 

større  Forekomster  30  Meter  og  derover.  Imidlertid  hender  det 

undertiden,  at  lidet  mægtige  Kromstrenge  kan  have  en  forholdsvis 

ikke  ubetydelig  Udstrækning  i  Strøg.  Ved  Rødkjern  i  Feragen- 

fjeldene  kan  man  saaledes  se  en  liden  Kromstreng,  snart  sønder- 

faldende  i  Draaber,  snart  ganske  tynd  og  truende  med  at  kile  .sig 

ud,  fortsætte  henimod  20  Meter  henover  Fjeldet. 

De  i  Serpentinen  optrædende  Sletter  forrykker  hyppigt  Stren- 

gene, hyppigt  skjærer  de  dem  af,  uden  at  nogen  Fortsættelse  af  Krom- 

malm  er  atopdage;  af  og  til  sætter  de  igjennem  Krommalmen  uden 

at  forrykke  den.    (Se  de  paa  Profilerne  Fig.  2,  3,  6,  7  og  8  af- 

satte  Sletter).    Atter  andre  Steder  ser  det  ud,  som  om  Malmen 

fulgte  langs  Sletten  et  Stykke  (se  Fig.  6  fra  Skjærp  i  Rødhamme- 

ren);  hyppigst  er  det  saa,  at  Sletterne  i  Serpentinen  ved  Krom- 

jernstenens  Leiesteder  optræder  saaledes,  at  de  spotter  alle  Forsøg 

paa  at  finde  Regler  for  deres  Forrykninger.   Fig.  2  viser  et  Ex- 

empel  paa  mange  hurtigt  efter  hinanden  følgende  regelmæssige 

!  Forrykninger  stadig  efter  den  Lov,  at  det  hængende  af  den  for- 

I  rykkende  Slette  er  gledet  nedover.    Her  synes  Sletterne  at  være 

!  yngre  end  Kromjernstenen;  men  til  andre  Tider  forekommer  Slet- 

;  terne  paa  en  saadan  Maade,  at  de  maa  ansees  for  medvirkende 

j  under  Kromjernstenens  Dannelse;  saaledes  kan  Sletter,  der  fort- 



158 

sætter  fra  de  udkilede  Ender  af  Kromstrengene  (Fig.  5)  neppe 

være  yngre  end  Kromjernet.  Sandsynligt  er  det,  at  Serpentinens 

Sletter  dels  er  yngre,  dels  er  samtidige  med  Krommalmen. 

Foruden  af  Sletter  er  Serpentinen  og  Kromjernstenen  af  og 

til  gjennemsat  af  sværmende  Gange  af  Bitterspat  eller  Talkspat, 

der  ogsaa  ledsages  af  Asbest,  ædel  Serpentin  og  Kromjernsten. 

Serpentinens  Grændser  mod  de  andre  Bergarter  er  skarpe, 

Skifere  falder  hyppigt  ind  under  Serpcntinkupperne,  saaledes  som 

Tttføldet  er  ved  Rødhammeren  og  Osthammeren.  Tronfj eldet  kan 

maaske  ogsaa  nævnes  her,  skjønt  den  allerstørste  Del  af  dette 

bestaar  af  Gabbro. 

I  Rødhammeren  ligger  Kisleier  1  i  de  underliggende  Lerskifere, 
nogle  faa  Skridt  fra  Serpentingrændsen.  Mao  sammenligne  Profilet 

Fig.  11.  Man  kan  ved  den  korte  Vandring  tvert  over  Rødhamme- 
ren lære  at  kjende  to  Ertsforekomster,  hvoraf  der  i  vort  Land 

tindes  mange:  Kro mj era  i  Serpentin  og  Kise  i  Skifer.  Efter  mine 

Iagttagelser  er  det  ligesaa  urigtigt  at  anse  disse  Kisleier  knyttet 

paa  en  eller  anden  Maade  til  Serpentinen,  som  at  anse  den  krom- 
førende  Serpentin  forbunden  ved  kemiske  Overgange  til  Skiferen. 

Kisen  har  her  ligesaa  lidet  med  Serpentinen  at  gjøre,  som  Krom- 
jernstenen med  Skiferen.  Under  enhver  Omstændighed  kan  man 

henvise  til  Rødhammeren  som  et  Sted,  hvor  man  har  Anledning 

til  at  se  Exempler  paa  to  Erfaringslove :  Kisleierne  holde  sig  i 

Skiferen,  Kromstrengene  i  Serpentinen. 

Faastenen  i  Tønsæt  er  en  Kuppe,  der  staar  frem  af  tyndskif- 

rige  Lerglimmerskifere;  Forholdet  mellem  Serpentinen  og  de  un- 

derliggende Skifere  kan  sees  af  Profilet  Fig.  10.  Serpentinens 

Ghwndse  mod  Skiferne  er  god,  og  disse  sidste  bliver  ind  imod 

Serpentinen  mere  krystallinske  og  fører  en  sort  Glimmer  ren  ind- 

kilt.  Serpentinen  i  Kuppel  er  gjennemsat  af  Sletter.  Kromjern- 

stenen, der  ei-  magnetisk,  forekommer  indsprengt  som  smaa  Korn, 

hvilke  forener  sig  til  en  Aare  af  Ikten  Ma^gtighed. 

I  \o  for  Tolgen  imellem  EQetsieierne  og Hødalasæterne  ligger 

1  Om  «lisse  se:    Forekomster  u!  Kise  i   visse  Skifere  i  Norge,  Universitctsp 

«ram  187.1. 



159 

en  liden  Serpentinkuppe,  hvori  hist  og  her  findes  smaa  Korn  af 

Serpentin. 

Kromgruberne  i  Lesjehorungerne  er:  Halvforhøi,  Severine, 

Aurtand  og  Olstad  Gruber. 

Halvforhøi  ligger  i  SV  for  Nysæter  i  SSO  for  Toppen  af  Stor- 

horungen.  Bergarten  her  er  ikke  almindelig  ren  Serpentin,  men 

den  bestaar  af  sølvhvide  Talkblade,  Straalsten  og  Bitterspat  med 

Kromjernsten,  alt  indvoxet  i  grøn  Serpentin,  af  en  lysere  Farve  end 

den  i  Rødhammeren  og  Feragenfj eldene.  Mægtigheden  af  den  hele 

Serpentinmasse  er  her  neppe  mere  end  10  Meter.  Serpentinen 

optræder  her  med  Afløsningsflader  med  Fald  mod  VNV  svagt; 

Sletter  gaar  tvert  over  disse  Afløsningsflader,  der  har  Udseendet 

af  Lagflader.  Fig.  12  viser  et  Profil  af  Serpentinen  ved  Halvfor- 

høi. Strax  ovenfor  Serpentinen  sees  Bøininger  i  Glimmerskifernes 

Lag,  og  disse  Bøininger  er  saa  stærke,  at  Bøiningsvinkelen  er 

under  90°.  I  Serpentinen  ved  Halvforhøi  ligger  Kromjernstenen  i 
uregelmæssige  Masser,  hvis  længste  Dimension  følger  Serpentinens 

Afløsningsflader  (se  Fig.  4).  I  VS  V,  længer  op  paa  den  nordre 

Side  af  Lille-Horungen,  findes  Serpentin,  der  fører  smaa  Mængder 

af  Kromjernsten. 

Severine  Kromskjærp  ved  Fillingvand  har  lidt  Malm  i  Ser- 

pentin med  Afløsningsflader  med  Fald  mod  Øst  55°.  Serpentinen 
er  her,  som  ved  Halvforhøi,  fuld  af  Straalsten,  Talk,  Bitterspat  og 

lidt  Kromjernsten. 

Aurtand  Grube,  ogsaa  kaldet  Rødhoug  Grube.  sandsynligvis 

den  samme,  som  paa  de  geologiske  Karter  er  opført  linder  Navn 

Sjcmg  Grube,  er  drevet  paa  en  Øst  til  Vest  gaaende  Kromstreng, 

der  har  staaet  lodret,  med  omtrent  8  Meters  Udstrækning  i  Felt, 

Malmen  har  været  gjennemsat  af  Gange  af  Bitterspat.  Serpenti- 

nen er  noget  renere  end  i  de  foregaaende  Skjærp,  dog  sees  Talk- 

blade indsprengt.  Paa  flere  Steder  i  Nærheden  af  disse  Leiesteder 

findes  en  Bergart,  bestaaende  af  hvid  sæbeagtig  Talk,  hvori  ligger 

paa  kryds  og  tvers  langstrakte,  ofte  nævestore  Stykker,  bestaaende 

af  Serpentin  og  Olivensten. 

Olstad- Grub  erne  er  flere,  og  de  er  drevne  paa  et  lidet  Drag 
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af  Kromjernstenstrenge,  der  gaar  mod  NXO  med  Fald  mod  \  XV. 

Serpentinen  er  lys  grønliggraa,  fuld  af  smaa  indsprengte  Kromjern- 

stenstykker.  De  to 'Profiler  (Fig.  7  og  Fig.  8)  giver  et  Billede  af 
Malmens  Forekomst.  Mægtighed  og  Udstrækning  i  Felt  er  ikke 

stor  ved  nogen  af  Kromjerngruberne  i  Lesjefjeldene.  Ved  Aurtand 

Grube  og  ved  Olstad  Gruber  optræder  Serpentinen  som  en  mæg- 

tig  Gang. 

Skamsd al- G ruben  ligger  ved  Foden  af  Drugshø  ved  den  Bielv 

til  Jora.  der  kommer  fra  Langvandene.  Serpentinen  her  er  tilsy- 

neladende  et  mægtigt  Leie  i  kvartsrige  Glimmerskifere  og  glim- 

merrige  Kvartsskifere.  Ved  en  liden  Fos  nedenfor  Gruben  sees 

underst  disse  Skifere  med  Fald  OSO  30°,  derover  ligger  Serpentin 

med  Afløsningsflader,  der  ser  ud  som  gode  Lag,  Fald  af  disse  lige- 

ledes  mod  OSO.  (Se  Profil  Fig.  13).  Over  Serpentinen  ligger 

ligeledes  Kvartsskifere  og  Glimmerskifere  med  Fald  mod  OSO  med 

Bøininger  i  Lagene,  saa  Faldvinkelen  varierer.  Kromjernstenen  her 

danner  lindseformige  Masser,  der  med  sin  Længdedimension  følger 

Serpentinens  ,.Lag"  (se  Fig.  9).  Malm  gjenstaar  i  en  af  Lindserne 
med  O.a  Meters  Mægtighed;  den  skal  paa  et  enkelt  Sted  her  have 

naaet  en  Mægtighed  paa  en  Mands  Høide.  I  Felt  er  Gruben  for- 

fulgt omtrent  10  Meter  og  ligesaa  langt  i  Fald.  Gruben  ligger 

fladt,  saasom  Malmen  og  Serpentinens  Afløsningsflader  ligger  fladt. 

Kt  lidet  Skjserp  og  nogle  smaa  Klatter  af  Kromjernsten  tindes  i 

Nærheden.  Sinding  bemærkerom  denne  Forekomst,  at  det  egentlige 

Grubefelt  dannes  af  Serpentinskifer,  der  stryger  conform  med  den 

omgivende1  Bergart. 
De  Forekomster  af  Kromjernsten,  som  jeg  har  seet,  gjør, 

naar  undtages  Forekomstcrne  i  Rødhammer  og  Feragenfjeldene, 

ikke  Indtrvk  af  at  være  synderlig  rige.  Samtlige  Forekomster  i 

Foldalen,  i  Lesjetjeldene,  den  i  Faastenen  forer  Kromjernsten  yderst 

uregelimessigt.  med  ringe  Udstrækning  i  Strog:  pii  mange  Steder 

sees  kun  en  enkelt  liden  Klat  med  Krommalm,  i  mange  Brud  kan 

ingen  Malm  opdages.  Imidlertid  vil  jeg  dermed  ikke  antyde,  at 

Krommalm  i  Større  Kvantiteter  ikke  skulde  vaire  at  frcmhnde  paa 

nogen  af  disse  Steder.    Ligesaa  stadig  som  Kroinmalmen  er  i  sin 



161 

Association  med  Serpentinen,  ligesaa  ustadig  og  uberegnelig  er 

den  paa  sine  Leiesteder  inden  Serpentinf eltet;  den  er  for  Berg- 

manden  en  plagsom  og  umedgjørlig  Malm,  som  han  intet  Øieblik 

kan  stole  paa. 

Maaske  kan  det  opstilles  som  Regel,  at  større  Forekomster 

af  Kromjernsten  findes  i  større  Serpentinfelter.  De  største  Serpen- 

tinfelter,  nemlig  de  i  Feragenfjeldene  og  i  Rødhammeren,  fører  de 

mægtigste  Leiesteder  af  Kromjernsten,  medens  de  smaa  Kupper 

kun  fører  mindre  Forekomster.  Ialfald  er  det  saa,  at  de  smaa 

Kupper  og  Felter,  som  Faastenen,  Osthammeren,  Torleifshoug  og  de 

smaa  Serpentinfelter  i  Lesjehorungerne  fører  mindre  mægtige  Krom- 

jernstenleiesteder.  Ved  de  ganske  smaa  Kupper,  som  Osthamme- 
ren og  Torleifshoug,  sees  kun  en  enkelt  Klat  med  Kromjernsten, 

og  Malmen  synes  ved  disse  smaa  Kupper  at  holde  til  omtrent 

midt  paa  Kuppen,  saa  at  Kromstrengen  eller  Kromnyren  ligger  i 

Nærheden  af  Toppen;  dette  er  Tilfældet  med  Faastenen,  Ostham- 

meren, Torleifshoug,  og  ved  Forekomsterne  i  Lesjehorungerne  fore- 
kommer ogsaaKromjernstenen  nogenlunde  midt  i  Serpentinmasserne. 

Iagttagelserne  er  ikke  mange  nok  til  med  Sikkerhed  at  paavise 

disse  Forhold,  men  det  synes,  efter  hvad  jeg  har  seet,  at  være  saa, 

at  Mængden  af  Kromjernsten  i  det  enkelte  Serpentinfelt  staar  i 

Forhold  til  Kuppens  eller  Feltets  Størrelse;  at  Antallet  af  Krom- 

gruber  og  Kromskjærp  er  større  i  de  store  røraasiske  Serpentin- 
felter er  naturligt,  men  ogsaa  de  malmrigeste  Leiesteder  synes  at 

forekomme  i  de  større  Felter.  Heller  ikke  det  andet  Forhold,  at 

Kromstrengen  eller  Kromklatten  ved  .Kupperne  holder  til  no- 

genlunde midt  i  Feltet  saa  langt  fra  Grændsen  mod  de  omgivende 

Bergarter  som  muligt,  er  sikkert  paavist,  men  det  er  saa  ved  flere 

Kupper. 

Sammenfatte  vi,  hvad  der  ovenfor  er  udviklet  om  Kromjern- 

stenens  Forekomst,  saa  kan  denne  korteligen  karakteriseres  saa- 
ledes : 

Kromjernstenen  forekommer  i  Serpentin,  hyppigst  indsprengt, 

ofte  i  Nyrer  eller  Klatter  af  forskjellig  Form,  ofte  i  Strenge,  der  af 

og  til  ligger  den  ene  nogenlunde  i  den  andens  Strøg,  hvilke  Strenge 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1873.  1  1 
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snart  kan  sønderfalde  i  Rækker  af  Draaber,  snart  udvide  sig  til 

Nyreform  med  betydelig  Mægtighed,  snart  forrykkes,  snart  ganske 

af  skjæres  af  Sletter. 

Jeg  hidsætter  her  efter  Bergmester  Sindings  Befaringsprotokol 

Beskrivelsen  af  en  Del  Kromgruber  og  Skjærp,  som  jeg  ikke  har 

befaret.  Sinding  gjør  opmærksom  paa,  at  Udtrykket  Talkskifer, 

som  han  hyppigt  bruger,  er  temmelig  uegentligt,  da  det  næsten 

overalt  er  mere  eller  mindre  talkblandet,  mere  og  mindre  tydelig 

skiktet  eller  uskiktet  Serpentin,  hvori  Krommalmen  forekommer  i 

de  senere  beskrevne  Leiesteder: 

Glupens  Kromgrube  (i  Sundalen)  bryder  i  Talkskifer,  der  dan- 

ner et  mægtigt  Leie  i  Glimmerskifer,  der  falder  85°N12£.  Krom- 
malmen danner  et  sammenhængende  af  større  og  mindre  Nyrer 

bestaaende  Leie.  Her  forekommer,  foruden  hyppigt  Serpentin,  Horn- 

blende  i  grønne  stenglige  Krystaller,  Talk,  Dolomit. 1  Krommalmen 
er  tildels  ren,  men  hyppigt  ogsaa  gjennemsat  af  rødlig  afKromoxyd 
farvet  Talk. 

Tilhøire  et  Stykke  fra  øvre  Lokes æter  i  Jeitaadalen  ligger 

Kopungen  Talkskiferkuppe,  Fald  50°  N  2  med  Krommalm.  I  Brud- 
det fandtes  ingen  Malm,  men  vakker  Talk,  Dolomit  og  Asbest. 

Langs  med  Dalen  i  Stavshøen  (til  venstre,  naar  man  reiser  opad) 

staar  fiere  Talkskiferkupper,  der  fører  smaa  Kromanvisninger. 

Storstavshøen  Kromanvisning  i  Fj eldet  af  samme  Navn  ligger 

lige  op  for  Forbuedalen.  Bergarten  er  den  sædvanlige.  Malmen 

er  god  og  middels  god,  ligger  yderst  ulendt  i  et  høit  og  steilt 

Fjeld  omgiven  af  vidtløftig  Urd.    Fald  45°  N  3£. 

Grønvoldstmcn  ved  Røbergaasen  ligger  2  Mile  fra  Fjeldgaar- 

don  Hofsaas.  Det  kromførende  Felt  danner  ogsaa  her  et  Feie  i 

Glimmerskifer  og  falder  conform  denne  80°  N  H.  Kromfeltet  her 
bestaar  af  tvende  sammenhængende  Leier,  af  hvilke  det  hængende 

bestaar  af  Talkskifer  (V),  det  liggende  af  drøi  Serpentin.    I  Grøn- 

1  Bergarten  her,  dor  nf  Sinding  bcnævnes  Talkskifer,  synes  at  være  den  samme 
som  ved  Halvforhoi  Kromskjærp,  hvor  jeg  kaldcr  den  Serpentin  og  angiver  den 
som  bestaaende  af  gron  Serpentin,  snlvhvide  Talkhlade,  Straalsten  og  Bitterspat 
med  Kromjemstcn. 
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voldstenen  tindes  6  forskjellige  Kromskjærp,  af  hvilke  kun  et  for- 

tiden (1845)  fører  Malm. 

Mellem  Glupen  og  Stavshøen  skal  være  Kromfelt  næsten  con- 

tinuerligt,  mellem  disse  og  Olstad  Grube,  Rødhougene  og  Horun- 

gerne,  alle  paa  Lesjesiden,  er  samme  Fjeldstrøg  og  hyppige  Kromfelt. 

Ved  Eikisdalsvandet  findes  Kromanvisninger,  der  dog  ei  ere 

af  Betydning. 

I  Lesjefj  eldet  i  Nærheden  af  Kvemhasfosscn  i  Klove  findes 

paa  den  østre  Side  af  Elven  en  Talkskiferkuppe,  hvori  forekommer 

noget  Ki  jmmalm. 

Tin  dal  ens  Kromgruber  over  Gaarden  Vindalen  i  Lønsæt  An- 

nex.  Leiestedet  er  et  Serpentinleie  i  krystallinsk  Glimmerskifer, 

strygende  conform  med  dennes  Skikter,  70  Alen  mægtigt.  Er  Ser- 

pentinen her  ei  skiktet,  saa  er  den  i  det  mindste  gjennemsat  af 

tætte  Skjøler  og  Spring  efter  Leiets  Strøg.  Foruden  Krommalm 

fører  Leiet  Asbest.  Krommalmen  danner,  saavidt  skjønnes,  kun 

aldeles  uregelmæssige  Nyrer  og  Aarer  i  Serpentinen.  Krombruddet 

forefindes  høit  oppe  i  den  steile  Fjeldvæg. 

Sjørmæhlingsgruben  i  Øre  paa  Nordmøre.  Serpentinfeltet,  hvori 

Krommalmen  forekommer,  danner  en  leieformig  Masse  af  ubetyde- 

lig Udstrækning  øverst  paa  et  høit  og  steilt  Fjeld  over  Gaarden 

Sjørmæhlingen.  Bergarten  er  fjeldspatrig  Gneis,  faldende  85°  V  9£. 
Krommalmbruddet  bestaar  i  en  4—5  Lagter  lang  og  ligesaa  dyb 
Sænkning.  Serpentinen  er,  om  ei  skiktet,  saa  dog  regelmæssig 

kløftet,  og  forekommer  Krommalmen  nyrevis  følgende  Kløfterne.  I 

Smalsiderne  haves  endnu  enkelte  Nyrer  af  Malm,  der  i  Gesænket 

skal  forekomme  mere  samlet,  Udenfor  Bruddet  forekom  paa  flere 

Steder  indsprengt  Krommalm,  og  fortjente  et  Par  Punkter  vel  nær- 

mere at  undersøges. 

Serpentinen  er  kjendt  i  Pseudomorfoser  efter  flere  Mineralier: 

Hornblende,  Augit  (Breithaupt),  Olivin  (Quenstedt),  Granat  (De- 

lesse),  Glimmer,  Spinel  (Blum),  Chondrodit  (Blum),  Diallag  og 

Bronzit  (G.  Rose  og  Delesse),  alle  disse  Mineralier  har  laant  sine 

Former  til  Serpentinen.    Efter  G.  von  Rath  er  Labradorens  Om- 

n* 
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vandling  til  Serpentin  ei  usandsynlig.  Serpentinen  forekommer 

saaledes,  at  den  maa  ansees  som  en  ikke  oprindelig  Sten.  G.  Rose 

mener,  at  Serpentinen  hvorledes  og  i  hvor  store  Masser  den  end 

maa  forekomme,  aldrig  er  en  oprindelig  Bergart,  men  at  den  først 

har  dannet  sig  ved  senere  decomponerede  Processer  af  andre 

Bergarter. 

Baade  Serpentinens  Optræden  i  forskjellige  Pseudomorfoser  og 

dens  geologiske  Forekomst  i  Association  med  forskjellige  Bjerg- 

arter  tyder  paa,  at  den  kan  dannes  af  de  forskjelligste  Mineralier 

og  Stene.  Dens  hyppige  Forekomst  med  Gabbro  og  Pseudomor- 
foserne  efter  Diallag  tyder  paa,  at  den  kan  dannes  af  Gabbro;  den 

kan  dannes  af  Olivinsten,  som  Pseudomorfoserne  fra  Snarum  viser; 

videre  angives  forskjellige  andre  Bergarter  som  Stene,  hvoraf  Ser- 

pentin kau  dannes;  Eklogit  (H.  Muller),  Hornblendestene  og  Horn- 
blendeskifere,  Dolomiter  og  de  forskjelligste  Bergarter  nævnes. 

Det  ligger  nær,  hvor  man  har  kromførende  Serpentinfelter  for 

sig,  at  undersøge,  om  Serpentinen  optræder  i  Association  med 

Mineralier,  efter  hvilke  den  forekommer  i  Pseudomorfoser,  og  om 

disse  oprindelige  Mineralier  er  kjendte  som  kromholdige,  om  end 

i  ringe  Grad. 

Durocher  omtaler  Diallag  som  forekommende  i  de  kromførende 

Serpentiner  ved  Røraas;  jeg  har  i  Feragenfjeldene  seet  et  Mineral 

med  gode  Gjennemgange  i  en  Retning,  hvilket  Mineral  synes  at 

være  Pseudomorfoser  efter  Diallag.  I  Tronfjeldet,  der  hovedsagelig 

bestaar  af  skjøn  Gabbro  med  Diallag,  tindes  ogsaa  Serpentin, 

maaske  førende  noget  Kromjernsten.  Diallag  i  de  uralske  krom- 

førende Serpentiner  omtales  af  G.  Rose,  Delesse  har  seet  Diallag 

i  de  kromførende  Serpentiner  i  Vogeserne,  og  Hunt  ved  nogle 

amerikanske  kromførende  Serpentiner. 

At  dv  kromførende  Serpentiner  hos  os  ikke  er  oprindelige, 

bestyrkes  ved  deres  saa  at  sige  zerrissene  Udseende.  De  er  fulde 

af  Sletter  paa  kry  ds  og  tvers,  gjenuemtrænges  paa  Grund  af  disse 

Sletter  saaledes  af  Vand,  at  Kromgruberne,  som  tidligere  omtalt, 

kun  bearbeides  i  den  Tid  af  Aaret,  da  Dagvandet  fryser.  Mangelen 

paa  Lag  hos  mange  Serpentiner  og  dens  geologiske  Optræden  taler 
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paa  mange  Steder  imod  en  sedimentær  Oprindelse,  den  store  Vand- 
gehalt  imod  en  eruptiv. 

Af  de  Mineralier,  efter  hvilke  Serpentinen  optræder  i  Pseu- 

domorfoser,  er  følgende  kj endte  som  kromførende:  Olivin,  Granat 

og  Diallag.  Olivin  er  efter  Walchner  stadig  kromholdig;  flere 

Granater  er  kj  endte  som  kromholdige,  nogle  endog  i  høi  Grad 

(Kromgranat).  Da  Granat  ikke  optræder  dannende  hele  Kupper 

som  Serpentinen,  kan  Deppe  Serpentinens  Dannelse  af  Granat  have 

fundet  Sted  i  stor  Maalestok.  Da  de  røraasiske  kromførende  Ser- 

pentiner samt  Tronfj  eldet  dels  selv  fører,  dels  forekommer  sammen 

med  Diallag  eller  diallagførende  Bergarter,  og  da  dette  samme 

Mineral  findes  ved  de  kromførende  Serpentiner  i  Ural,  i  Voge- 

serne,  i  Nordamerika,  og  da  derhos  Diallag  hyppigt  indeholder 

Kromoxyd  samt  er  kjendt  som  det  oprindelige  Mineral  for  Serpentin- 

pseudomorfoser,  saa  ligger  det  nær  at  antage,  at  Serpentinen  med 

dens  Kromjernsten  ved  disse  Forekomster  er  fremgaaet  som  et  Pro- 

dukt af  Diallag  eller  diallagførende  Bergarter.  Delesse  har  i  Diallag 

fra  Houx  i  Vogeserne  fundet  1.50  pCt.  Kromoxyd  og Manganoxyd; 

denne  Diallag  er  fra  et  kromførende  Serpentinfelt.  Efter  Hunt 

indeholder  flere  af  ham  analyserede  Diallager  fra  kromførende 

Serpentinfelter  Kromoxyd;  Bischof  anfører  det  samme. 

Diallag  fra  Tronfj  eldet  har  jeg  fundet  saaledes  sammensat: 

Kiselsyre  .    .  . .  52.62 

Lerjord  .    .    .  . .  0.27 

Kromoxyd  .    .  . 
Spor Jernoxydul     .  . .  8.29 

Kalk  .  2048 

Magnesia  .    .  . .  17.72 

Vand  .... 

99.74 

Specifik  Vægt  . 3.267 

Kromjernstenen  henhører  til  Spinelens  Gruppe  med  kemisk 

Sammensætning  KOR^03;  hver  Monoyderne  kan  være  MgO,  CrO, 

FeO,  Sesquioxyderne  Cr203,  Fe203  og  A1203.  Efter  Clouet  (Comptes 

rendus  67,  Side  762)  er  det  let,  kunstigt  at  fremstille  Forbindelser 
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af  Jernoxydul  og  Kromoxyd  af  Kromjernstenens  Sammensætning, 

naar  man  blander  en  concentreret  Opløsning  af  Jernvitriol  med 

Sesquiclorur  af  Krom  i  det  rette  Forhold  og  kalcinerer  Bundfaldet. 

Om  vi  altsaa  erindrer,  at  Serpentinen  er  kjendt  i  Pseudomor- 

foser  efter  Diallag,  at  Serpentinens  Dannelse  af  diallagførende 

Bergarter  er  i  høieste  Grad  sandsynlig,  at  Diallagen  selv  ofte 

indeholder  smaa  Mængder  Kromoxyd,  og  at  endelig  Forbindelser 

af  Kromjernstenens  Sammensætning  kan  dannes  af  Jernoxydul-  og 

Kromoxydopløsninger,  saa  forekommer  mig  følgende  Dannelse  af 

Kromjernstenens  Leiesteder  mig  ikke  usandsynlig. 

Den  oprindelige  diallagførende  Bergart  er  decomponeret  af  de 

rindende  kulsyreholdige  Vande;  Diallagens  Kalkgehalt  er  kommen 

paa  Vandring  som  sur  kulsur  Kalk,  og  en  Del  af  dens  øvrige  Be- 

standdele,  Lerjord,  Jernoxydul  og  Kromoxydul,  er  ligeledes  bort- 
førte, saa  at  kun  det  uopløselige  Magnesiasilicat  er  blevet  tilbage, 

hvilket  da  har  optaget  det  til  Dannelsen  af  Serpentinen  fornødne 

Vand.  Indeholder  de  rindende  Vande  opløst  Lerjord,  Magnesia 

samt  Oxyder  og  Oxyduler  af  Jern  og  Krom,  saa  er  Betingelser 
tilstede  for  Dannelsen  af  en  saadan  Forbindelse 

FeO  i  F203 

CrO  \  Cr203 

MgO  )  A1203 

eller  Kromjernsten. 

De  mange  Kløvninger  og  Sletter  i  Serpentinen  kan  antages 

som  fremkomne  ved  den  paa  Grund  af  denne  kemiske  Proces  sted- 

fundne  Forandring  ai  Volum.  Kløvningerne  og  Sletterne  fremkom 

da  efterhaanden,  som  Omdannelsen  af  Diallagen  og  Bundfaidningen 

af  Kromjernstenen  gik  for  sig.  Nogle  Sletter  er  derfor  yngre  end 

Kromjernstenen  og  forrykker  denne ;  andre  er  ældre,  og  nogle  For- 

hold ved  enkelte  Forekomster  tyder  paa,  at  Våndene  har  søgt  frem 

langs  disse  Sletter  og  har  afsat  Malmen,  hvor  der  var  Rum  for 

samme.  Dette  har  været  Tilfælde,  hvor  vi  jiu  ser  en  Kromjernmasse 

kile  sig  ud  og  en  Slette  fortsætte  fra  den  udkilede  Ende  hen  til 

en  anden  Kromklat,  uden  at  Forholdene  tyder  paa  en  Forrvkning. 

Overhovedet  er  Udfældningen  gaaet  for  sig  i  de  uregelmæssige 
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Sletter,  Aabninger  og  Rum,  efter  hvilke  Våndene  søgte  frem,  deraf 

Kromstrengenes  Uregelmæssighed. 

Interessant  er  det  under  enhver  Omstændighed.  at  Diallag 

ledsager  Serpentinen  paa  saa  mange  Steder,  hvor  denne  fører 

Kromjernsten. 1 
Efterat  Olivin  er  funden  som  Bergart,  i  Tromsø  Amt  som  Oli- 

vinsten  dannende  hele  Kupper  (Pettersen),  er  det,  saasom  Olivinen 

hyppigt  er  kromholdig,  og  saasom  Serpentinen  er  kjendt  i  Pseudo- 
morfoser  af  Olivin,  at  vente,  at  enkelte  kromførende  Serpentinfelter 

vil  kunne  paavises  at  være  dannede  af  Olivinsten.  De  smaa 

kromførende  Serpentinfelter  i  Lesjehorungerne  er  maaske  en  saadan 

Dannelse;  thi  Olivinsten  har  jeg  seet  her  i  Serpentinen. 

Det  er  værd  at  erindre  ,  at  kromførende  Serpentinfelter  synes 

at  være  det  oprindelige  Leiested  for  Platina  i  Ural.  Ikke  sjelden 

sidder  smaa  Oktaedre  af  Kromjernsten  i  Hulingerne  af  de  større  Pla- 

tinastykker  (Rose).  I  Norge  er  Platina  ikke  fundet  i  disse  Ser- 
pentiner eller  deres  Nærhed. 

1  Jeg  henviser  til  følgende  Beskrivelser:  A.  Bone,  Essai  géologique  sur  1'Ecosse. 
Serpentinen  fører  Diallag  og  smaa  Gange  af  Magnetjernsten  og  Kromjernsten. 

G.  Rose,  Reise  nach  dem  Ural,  B.  I,  S.  164.  Ved  Ausckkul  forekommer  Dial- 
lag i  stor  Mængde  med  Magnetjernsten  og  Kromjernsten.  Hunt,  Exploration 

géologique  du  Canada.  Diallag  tilstede  i  stor  Mængde  i  de  kromførende  Ser- 
pentiner.   Delesse,  Annales  des  mines,  Serie  IV,  tome  XVIII. 



Tordenvejr  i  Norge  i  1871. 

Af 

H.  Mohn. 

Iagttagelser  af  Tordenvejr  bleve  i  1871  udførte.  efter  det  meteoro- 

logiske Instituts  Opfordring,  paa  samme  Maade  som  i  de  4  fore- 

gaaende  Aar. 

Til  Institutet  er  indkommet  Beretninger  om  802  enkelte  Tor- 

denvejr i  1871,  observerede  af  omtrent  21G  forskjellige  Iagttagere. 

Fortegnelse  over  Tordenvejr  i  Norge  i  1871. 

Januar  7.  Et  enkelt  Lyn  og  Tordenskrald  kort  efter  Middag 

ved  Flekkefjord. 

Januar  11.  Tordenvejr  om  Morgenen  i  Yttre  Sogn  og  i  Ba- 
lestrand. 

Januar  16.  Om  Morgenen  Tordenvejr  ved  Helligvær  udenfor 

Bodø.  Om  Ettermiddagen  paa  begge  Sider  af  Vestfjorden.  Ora 

Natten  den  15de  til  16de  i  Yttre  Sogn. 

Januar  23.  Om  Ettermiddagen  Tordenvejr  i  Florø.  Lyn  saaes 
i  Jostedalen. 

Februar  22.    Om  Morgenen  Tordenvejr  i  Brøno. 

Marte  7.    Tidlig  om  Morgenen  Tordenvejr  i  Lødingen. 

Marte  8.    Om  Ettermiddagen  Tordenvejr  i  Yttre  Sogn. 

Marte  0.    Tidlig  ora  Morgenen  Tordenvejr  ved  Flekkefjord. 

Marte  10.    Om  Formiddagen  Tordenvejr  i  Yestlofoten. 

Marte  IS.  Ora  Ettermiddagen  Tordenvejr  paa  Vestkysten  fra 

Bømmeleii  til  Stat.  -  -  Lynene  saaes  i  Jølster  —  og  i  Nordland 
fra  Rånen  til  Lødingen. 

Marte  14.    Om  Ettermiddagen  et  Tordenskrald  i  Soggendal. 
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Maj  17.    Tordenvejr  i  Christianssand. 

Maj  25.    Om  Eftermiddagen  Tordenvejr  i  Rakkestad. 

Maj  30.    Tordenvejr  i  Hølen. 

Juni  7.    Ora  Morgenen  Tordenvejr  i  Froland. 

Juni  11.    Om  Eftermiddagen  Tordenvejr  paa  Leden  sønden- 

for  Bergen. 

Juni  17.  Om  Morgenen  Tordenvejr  ved  Soggendal,  Flekke- 

fjord, i  Kvinesdal  og  ved  Oxø.  Om  Eftermiddagen  fra  Risør  til 

Oxø  og  om  Aftenen  herfra  til  Mandal  og  i  Evje  i  Sætersdal.  Om 

Aftenen  Tordenvejr  i  Rakkestad. 

Juni  18.  Om  Eftermiddagen  Tordenvejr  i  Eidsvold,  Nes  og 

Solør.    Om  Aftenen  i  og  østenfor  Christiania. 

Juni  20.    Om  Eftermiddagen  kort  Tordenvejr  i  Holt. 

Juni  24.    Om  Formiddagen  kort  Tordenvejr  i  Søndre  Land. 

Juni  25.  Omkring  og  efter  Middag  Tordenvejr  fra  Avalds- 
nes til  Lister.  Om  Formiddagen  i  Vaaler  og  om  Eftermiddagen 

i  Skedsmo. 

Juni  26.    Om  Eftermiddagen  Tordenvejr  nordenfor  Christiania. 

Juni  29.    Om  Formiddagen  Tordenvejr  i  Nesne,  Nordland. 

Juni  30.  Omtrent  Kl.  6  Eft.  Tordenvejr  ved  Buknesundet  og 

ved  Oxø.  I  Holt  merkedes  til  samme  Tid  en  svag  Jordrystelse, 

ledsaget  af  sterke  Drøn,  i  6  til  8  Secunder. 

Juli  2.  Før  og  efter  Middag  Tordenvejr  i  Valders  og  Hemsedal. 

Fra  noget  før  Middag  til  et  Par  Timer  efter  Middag  trak  et  Tor- 
denvejr sig  opover  Gudbrandsdalen  over  Nordre  Fron,  Seil,  Vaage 

samt  over  Rennebu,  Soknedalen  og  Støren  til  Bynesset.  Kl.  2 

Eft.  Tordenvejr  i  Horningdal. 

Juli  3.  Om  Eftermiddagen  Tordenvejr  paa  Leden  udenfor 

Bergen.    Om  Aftenen  i  Jostedal. 

Juli  å.  Om  Formiddagen  til  om  Eftermiddagen  Tordenvejr 

ved  Pirholmens  Fyr  paa  Bergensleden.  Om  Eftermiddagen  i  Brønø 

og  ved  Bjarkø  i  Throndenes. 

Juli  5.  Om  Eftermiddagen  Tordenvejr  i  Grue,  hvor  Lynet 

slog  ned.  Samme  Eftermiddag  Tordenvejr  i  Støren,  Selbu,  Bynesset, 

Throndhjem  og  Strinden.    Ligeledes  paa  Vestkysten  fra  Sognefjor- 
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dens  Munding  til  Christianssund.  Dette  Tordenvejr  observeredes 

ogsaa  inde  i  Romsdalen  og  i  Øxendalen.  Kl.  4  Eft.  Tordenvejr  i 

Sydvaranger. 

Juli  6.  Tordenvejr  paa  mange  Steder:  i  Land  og  Valders,  i 

Thelemarken.  paa  Kongsberg,  i  Hurdalen,  Ringsaker,  Lillehammer 

og  flere  Steder  i  Østerdalen,  i  det  Throndhjemske  fra  Støren  til 

Ytterøen,  paa  Vestlandet  i  Holt,  i  Romsdal  og  paa  Nordmøre,  i 

Nordland,  i  Rånen  og  i  Alten  i  Finmarken. 

Juli  7.  Tordenvejr  paa  Romerike,  ved  Bergensleden,  paa 

Kysten  af  Nordmøre,  samt  i  Finmarken,  i  Porsangerfjorden  og 
i  Tanen. 

Juli  8.  Talrige  Tordenvejr.  Hele  Kysten  fra  Fredriksstad  og 

Holmestrand  vestover  og  om  Nesset  lige  til  Florø.  Thelemarken, 

Kongsberg,  Skedsmo,  Sarpsborg  samt  Suldal.  Enkelt  Tordenvejr 

i  Stod.  I  Finmarken  i  Tanen,  paa  Varangernesset,  hvor  Lynet 

splintrede  20  Telegrafstænger,  og  i  Sydvaranger. 

Juli  9.  Mange  Tordenvejr.  Paa  Vestkysten  fra  Leden  søn- 
denfor  Bergen  til  Rødø  i  Nordland  samt  i  Romsdalen  og  Nordmøre. 

Paa  Østlandet  ved  Christianiafj  ordens  Munding,  i  Smaalenene,  paa 

Romerike,  Kongsberg,  Ringerike,  Modum  og  i  Krydsherred,  i  Land 

og  Valders,  i  Gudbrandsdalen,  Solliden,  Vang  (hvor  Lynet  slog 

ned),  Østerdalen,  i  det  Throndhjemske  fra  Støren  til  Stod. 

Juli  10.  Tordenvejr  paa  Kysten  fra  Bjørnør  og  nordover  til 

Hammerø,  ogsaa  inde  i  Rånen.  Tordenvejr  i  det  Throndhjemske: 

i  Soknedalen,  Selbu,  Throndhjem  og  paa  Ytterøen.  Enkelte  Tor- 

denvejr paa  Vestkysten  i  Yttre  Sogn  og  paa  Nordmøre,  i  Suldal, 

Vikedal,  Fjotland,  i  Østre  Slidre  samt  i  Smaalenene. 

Juli  11.    Tordenvejr  i  Rakkestad. 

Juli  12.  Tordenvejr  i  Rakkestad,  Nes,  Vaaler,  Elverum,  Aamot 

og  Rendalen. 

Juli  13.  Om  Aftenen  Tordenvejr  paa  Kysten  fra  Lødingen  til 
Tromsø. 

Juli  14.  Om  Eftermiddagen  Tordenvejr  ved  Prestø  Fyr,  ved 

Tranø,  Hammerø  og  i  Tanen. 

Juli        Om  Formiddagen  Tordenvejr  ved  Lister  og  Soggeu- 
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dal.  Om  Ettermiddagen  i  Land  og  Valders,  i  Nordre  Fron  i  Gud- 

brandsdalen, i  Støren,  Selbu  og  Throndhjem  og  paa  Kysten  ved 

Villa  Fyr,  Namsos  og  i  Brønø. 

Juli  16.  Tidlig  om  Morgenen  Tordenvejr  i  Aardal  og  ved 

Tyen,  ved  Middag  i  Søndre  Aurdal,  om  Ettermiddagen  i  Rendalen, 

i  Hølen,  i  Romsdalen. 

Juli  17.  Om  Ettermiddagen  Tordenvejr  ved  Sydenden  afBun- 

defj  orden  i  Nordby. 

Juli  18.  Om  Morgenen  Tordenvejr  i  Thrygstad,  Eidsvold,  Nes 

og  Søndre  Odalen. 

Juli  19.  Om  Ettermiddagen  Tordenvejr  i  Ringsaker,  Aamot, 

Solliden  og  Rendalen. 

Juli  20.    Om  Ettermiddagen  Tordenvejr  i  Trysil. 

Juli  22.  Tordenvejr  ved  Bømmelen  og  i  Kvinesdal,  ved  Laur- 
vik,  i  Støren  og  Selbu. 

Juli  23.  Tordenvejr  paa  Kysten  ved  Stavanger  og  Bømmelen, 

i  Evje  i  Sætersdal,  i  Holt  og  ved  Arendal,  paa  Ringerike,  Modum 

og  Kongsberg,  ved  Holmestrand  og  Hølen,  i  Christiania  —  hvor 

Lynet  slog  ned  — ,  paa  Romerike,  ved  Mjøsen,  i  Odalen  og  Solør 
samt  i  Solliden  og  Trysil. 

Juli  24.  Tordenvejr  om  Morgenen  ved  Stavanger,  ved  Oxø 

og  Arendal.  Om  Ettermiddagen  ved  Laurvik,  paa  Ringerike  og  i 

Valders,  paa  Romerike  og  i  Rendalen. 

Juli  25.  Om  Formiddagen  Tordenvejr  ved  Lister.  Om  Etter- 

middagen ved  Holmestrand,  paa  Modum  og  Ringerike,  paa  Kongs- 
berg og  i  Hjartdal,  i  Furnes  ved  Mjøsen,  i  Vaaler  i  Solør. 

Juli  26.  Tordenvejr  paa  Kysten  ved  Oxø.  Lister,  Soggendal, 

Leden  nordenfor  Bergen,  i  Vestnes,  ved  Villa  og  Prestø  Fyre,  i 

Brønø.  Endvidere  paa  Modum  og  Ringerike,  i  Furnes,  i  Vaaler  samt 

i  Throndhjem. 

Juli  27.  Tordenvejr  paa  Kysten  fra  Frederiksværn  til  Arendal 

samt  ved  Soggendal,  i  Rakkestad  og  i  Idd,  ved  Mjøsen  og  i  Aamot 
i  Østerdalen. 

Juli  29.  Tordenvejr  i  Siljord,  paa  Kongsberg,  Ringerike,  i 

Sigdal,  Valders  og  Land,  ved  Langesund,  Laurvik,  Frederiksværn, 
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Christianiafjorden,  i  Smaalenene,  Ringsaker,  Aaraot,  Rendalen,  Try- 

sil og  Tønset. 

Juli  30.  Tordenvejr  ved  Stavanger  og  Leden  søndenfor  Ber- 

gen, i  Land  og  i  Trysil. 

Juli  31.  Tordenvejr  kort  efter  Middag  i  Nesne,  Rånen  og 

Helligvær.  Før  og  efter  Middag  i  Christiania,  Ullensaker,  Eidsvold, 

Ringsaker  og  Aaraot. 

August  1.    Tordenvejr  om  Eftermiddagen  i  Tanen. 

August  2.    Tordenvejr  om  Eftermiddagen  i  Aamot. 

August  3.    Tordenvejr  om  Eftermiddagen  i  Rånen. 

August  4.  Om  Eftermiddagen  flere  Tordenvejr.  Paa  Kysten 

af  Nordland  fra  Brønø,  over  Nesne  og  Rånen,  samt  Rødø  til  Vest- 

lofoten.  Fra  Grimstad  til  Skiensfjorden.  I  Thelemarken.  I  Halling- 

dal, Valders,  Nordre  Fron  i  Gudbrandsdalen.  I  Eidsberg,  Nes, 

Odalen,  Solør,  Ringsaker  og  Trysil. 

August  5.  Fra  om  Formiddagen  til  om  Aftenen  vandrede  et 

Tordenvejr  fra  Nesne  i  Nordland  langs  Kysten  nordover,  over  Rånen, 

Rødø,  Lofoten,  Hammerø,  Lødingen  til  Bjarkø  i  Throndenes.  Om 

Eftermiddagen  Tordenvejr  ved  Fuglehuk  Fyr,  i  Ringsaker,  Solør, 

Aamot,  Rendalen  og  Trysil.  Ligeledes  i  det  Throndhjemske  i  Stø- 
ren og  Selbu. 

August  7.    Tordenvejr  om  Eftermiddagen  i  Hegrefos. 

August  8.  Om  Eftermiddagen  og  Aftenen  Tordenvejr  i  Nord- 
land fra  Brønø  over  Nesne,  Rånen,  Rødø,  Helligvær,  Hammerø 

og  Lofoten. 

August  9.  Om  Eftermiddagen  Tordenvejr  paa  Vestkysten  i 

Yttre  Sogn,  Florø,  Gloppen  og  Stryn  i  Nordfjord,  paa  Kysten  af 

Søndmøre  og  inde  i  Fjordene  der  samt  ved  Romsdalsfjorden.  Senere 

i  Bergen  og  paa  Leden  nordenfor.    Om  Eftermiddagen  i  Selbu. 

August  10.  Tordenvejr  om  Eftermiddagen  i  og  søndenfor 

Throndhjem. 

August  11.    Kort  efter  Midnat  Tordenvejr  i  Stamsund  i  Lofoten. 

August  i:;.  Tordenvejr  om  Eftermiddagen  inderst  i  Hardan- 

gerfjorden, Sognefjorden,  Nordfjord,  de  søndmørske  og  romsdalske 

Fjorde.    Ligeledes  ved  Laurvik  og  Skiensfjorden,  ved  Christiania- 
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fjorden,  i  Christiania,  i  Smaalenene,  paa  Romerike,  i  Ejdsvold,  Solør, 

Rendalen,  Trysil  og  paa  Røros,  samt  i  det  Throndhjemske  over 

Støren,  Selbu  og  Strinden. 

August  14.    Tordenvejr  ved  Frogner,  Sørum. 

August  17.    Tordenvejr  i  Trysil. 

August  19.    Tordenvejr  ved  Laurvik. 

August  20.  Tordenvejr  i  Vang  og  i  Solør  samt  mellem  Thrond- 

hjem  og  Støren. 

August  21.  Tordenvejr  om  Eftermiddagen  i  Yttre  Sogn  og 

Florø,  samt  i  Elverum  og  Rendalen. 

August  23.  Tordenvejr  om  Eftermiddagen  i  Siredalen.  Om 

Aftenen  paa  Kysten  fra  Bømmelen  over  Bergensleden,  Bergen  og 
i  Florø. 

August  24.  Tordenvejr  efter  Midnat  i  Bergen,  i  Vikedal,  paa 

Vossestranden.  Om  Eftermiddagen  i  Flekkefjord  og  Kvinesdal, 

paa  Romerike  og  i  Aamot  samt  i  Solliden.  Om  Aftenen  paa  Ut- 

sire med  orkanagtig  sydlig  Storm. 

August  25.  Fortsattes  det  sidste  Tordenvejr,  med  Stormen 

fra  Syd,  til  Kl.  1  til  2  paa  Kysten  ved  Stavanger  og  Bukkenfj or- 
den.   Stormen  vedblev  udover  Dagen. 

August  26.    Om  Morgenen  Tordenvejr  ved  Lister. 

September  2.  Om  Morgenen  Tordenvejr  paa  Kysten  ved  Man- 

dals Ryvingen,  Øxø  og  Torungerne.  Om  Eftermiddagen  Tordenvejr 

i  Holt,  ved  Skiensfjorden,  i  Frederiksværn  og  ved  Laurvik.  Se- 
nere i  Solør. 

September  5.  Om  Eftermiddagen  Tordenvejr  i  Vestnes,  ved 

Skien  og  Laurvik,  samt  i  Hamar  og  Vang. 

September  7.  Om  Eftermiddagen  Tordenvejr  over  Utsire  og 

Karmøen,  ved  Lindesnes,  Mandal  og  Oxø,  i  Evje  i  Sætersdal,  ved 

Torungerne  samt  i  Yttre  Sogn  og  paa  Søndmøre. 

September  18.  Formiddag  og  Ettermiddag  Tordenvejr  over 

Romsdalsfjorden. 

October  5.  Om  Aftenen  Kl.  9  til  10  Tordenvejr  paa  Vestkysten 

fra  Egersund  til  Stavanger,  Utsire,  Karmøen,  Bukken  og  Vikedal. 

Vinden  sydlig,  sterk  tjl  Storm. 
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October  6.  Morgen  og  Afteii  Tordenvejr  paa  hele  Kysten  fra 

Mandal  og  Lindesnes  til  Sognefjordens  Munding.  Om  Ettermid- 

dagen Tordenvejr  i  Yttre  Rendalen. 

October  7.  Tordenvejr  om  Formiddagen  i  Bergen,  om  Etter- 
middagen i  Sandnes  og  paa  Karmøen. 

October  8.    Om  Morgenen  et  Tordenskrald  i  Kvinesdal. 

October  26.  Storm  af  SSV  og  SV  paa  Vestkysten.  Om  Mor- 

genen Tordenvejr  fra  Stat  til  og  over  Romsdalsfjorden.  Samme 

Morgen  samt  om  Aftenen  Tordenvejr  paa  Kysten  fra  Folden  til 

Rånen;  Fosnes  Kirke  ved  Folden  rammedes  af  Lynet  og  brændte 

ned.  Om  Ettermiddagen  Tordenvejr  i  Vefsen  og  i  Rånen  og  om 

Aftenen  Tordenvejr  i  Østlofoten,  Lødingen  og  Hammerø. 

October  27.  Om  Morgenen  Tordenvejr  i  Lødingen.  Om  Aftenen 

ved  Hekkingen  Fyr  (69°  36'  Nordi.  Bredde)  udenfor  Tromsø. 
November  10.  Om  Aftenen  Tordenvejr  ved  Rundø  udenfor 

Aalesund. 

November  17.    Om  Ettermiddagen  Tordenvejr  i  Rakkestad. 

November  30.    Tordenvejr  udenfor  Bodø,    ved  Vaagø  Fyr, 

Helligvær. 

December  12.  Tordenvejr  om  Aftenen  i  Stangvik,  Nordmøre 

og  ved  Foldenfjord. 

December  18.  Om  Morgenen  Tordenvejr  i  Stangvik;  Lynene  saaes 

i  Aalen  og  fra  Røros.  Om  Ettermiddagen  Tordenvejr  ved  l&lesundj 

med  en  sterk  Hagelbyge,  der  vårede  i  5  Minutter  og  gjorde  Søeu 

ganske  hvid.    Hagelkornene  indtil  en  Hasselnøds  Størrelse; 

December  16.    Om  Aftenen  Tordenvejr  i  Brønø. 

December  19.  Ved  Middag  Tordenvejr  i  Florø  og  Bergen. 

Om  Aftenen  i  Bergen  og  i  Ullensvang. 

December  20.  Paa  Røros  hørtes  et  Tordenslag  om  Ettermiddagen. 

December  24.    Tordenvejr  ved  Prestø  Fyr  om  Ettermiddagen. 

December  35.  Ffter  Middag  Tordenvejr  paa  Kysten  fra  Folden 

til  Helligvær.    Storm  af  Sydvest. 

December  26.  Om  Morgenen  Tordenvejr  ved  Villa  Fyr  og 

Prestø  Fyr  (Folden).    Om  Aftenen  ved  Vaagø  Fyr  (Helligvær). 
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De  følgende  Tabeller  vise  Tordenvejrenes  Hyppighed  samt 

Lufttemperaturens  og  Vanddampenes  Mængdes  Afvigelser  fra  Nor- 

malværdierne  for  de  forskjellige  Dele  af  Landet  i  de  forskjellige 
Maaneder. 

An  tal  enkelte  Tordenvejr. 

Østlandet. 
Es 

Vestlandet. Romsdal. 
Throndhj 

Nordland. 
Arctisk 

Nordland 
Finmark. tieie 

1871. 

Kyst. 
lnd- land. 

Kyst. 
Ind- 

land 
Kyst. Ind- 

land. 
Kyst 
1 1  Ind- 

land 

Ky
st
 

Ind- 

land 

Ky
st
 

Ind- 

land 

Lan- 

det. 

Januar n i i i  2 1 A 

yj 

u 4 0 U 8 

Februar i 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Marts 0 0 7 0 1 0 0 1 7 0 0 16 

April 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
Maj 1 2 0 0 o o o o 0 0 o 3 

Juni 6 15 10 1 0 0 1 0 0 0 0 
33 

Juli 34 220 62 12 15 
13 

23 
49 

20 
2 7 457 

August 11 53 18 8 1 9 6 
19 18 

0 1 144 

Septbr. 9 10 7 0 1 3 0 0 0 0 0 30 

October 0 1 
50 

3 2 2 12 5 

10 

0 0 85 

Novbr. 0 1 0 

•  Q 

1  '
 

0 0 1 0 0 3 

Decbr. 0 0 2 i 3 2 

8  1 

: 4 0 0 22 

Hele  Aaret 
1 

61 302 157 27 25 29 76 
64 2 8 802 

Antal 
Stationer 21 84 31 12 

i 
8 11 

11
' 

15 17 0 216 
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Antal  Tordenvejr  pr.  Station. 

Østlandet. Vestlandet. Romsdal Throndhj. 
Nordland. 

Arctisk 
Nordland. 

Finmarken 
Hele 

1871. 
Kyst. Ind- land. Ind- Kyst.  land Ind- Kyst.  land. i Kyst. 1  Ind- 

'  land. 

Kyst. Ind- 

land 

Kyst. 
Ind- 

land. 

T"  on/lot 

Januar 0 0 0.03  0.17 0.12 0 0 0.24 0 0 0.037 

Februar 0 0 0|  0 0 0  0.09 0 
i  0 

0 0 0.005 

Marts 0 0 0.23 0.08  0.12 0 0 0.06  0.41 _ 0 0 0.074 

April 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 0 0 0 

Maj 0.05 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.014 

Juni 0.29 o.i  a 0.32 0.08 0 0 0.09 0 0 0 0 0.167 

Juli 1.62 2.62 2.00 1.00 1.88 1.18 2.09 2.37 1.18 = 1.00 1.75 2.116 

August 0.52 0.63 0.58 0.67 0.12 0.82 0.55 1.27 1.06 0 
0.25 0.667 

n  li  
Septbr. 

A  A  Q 0.4o U.  J  A 0.22 0 0.12 0.27 0 0 0 0 0 A   1  iA 0.140 

October 

f) 

0  01 1.62 0.25 0.25 0.18 1.08 0.33 0.59 0 0 0.398 

Novbr. 0 0.01 0 0 0.12 0 0 0 0.07 0 0 0.014 

Decbr. 0 o 0.07 0.08 0.38 0.18 0.73 0.13 0.24 0 0 0.102 

Aaret 2.91 3.58 5.07 2.25 3.12 2.63 4.64 4.17 3.76 
1  = 

1.00  2.00 i  3  713 

Antal  Dage med  T  o  r  de  n  v  e  j  r. 

187). 
i ► 

Januar 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 4 

Februar 0 0 0 0 0 o 1 0 0 0 0 1 

Marts 0 0 4 0 1 0 0 1 3 0 0 6 

April 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maj 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

:\ 

Juni 0 7 4 1 0 0 1 0 0 0 0 
10 

Juli 10 24 14 5 5 6 6 9 8 2 

5  1 

28 

August  i 8 11 6 4 3 2 2 9 3 0 1 
20 

Septbr. 
9 3 1 l) 2 0 0 0 0 0 i i 

October 

<> 

1 3 2 

1  j 

1 1 2 0 0 6 

Novbr. 0 1 0 0 0 0 

; 

0 0 3 

Decbr. 0 0 
] 

1 2 5 1 0 0 8 

Aaret 
1H 

49 86 14 11 L8 
Di 

21 

20 0 2 6 
!I3 
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Vanddamp enes  Tryk.  —  Afvigelse  fra  det  normale. 

1871  minus  Normal.  —  Millimeter. 

187 1. 

Sa
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uo
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É > □ 
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ri
st
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a a M X C 
.5 

CO 

'•— 
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d B 

<S 

c ■ 
o 
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•O 
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Mi
dd
el
. 

Januar 

-05 -0  6 —  0.3 

— 0.7 -0.1 — 0.4 —  0.2 

0  5 

0  3 

—0.2 -  0.6 
—  0  3 

0.2 

—  1 .2 

—0.3 

Februar 
—  1.0 

-0.8 —0.2 -  0.6 
—0.9 —  0.6 -  0.2 

0.6 

—  0.7 
-0  9 -  0  9 

-1.1 

-0, 

Marts 0.8 

-0  9 0.5 

1.1 

-ar 

0  8 1.0 1  0 0.6 0  9 

0  6 
1.0 0.3 

0  5 

April 

—  1.2 
—  10 

—1.1 -  0.7 
—  14 

— 1.2 
— 1.2 

-1  5 —  12 

-1.6 -  1  0 
-01 —  1.1 

Maj 
—  1.1 

-0  7 —0.8 
-0  2 

-0  8 —  0.6 
—0  2 

0.4 

-0.5 
-0  9 

-0  5 

0  2 

-0.6 

Juni 

-1.5 
-0  9 —  1.7 —  0  2 —  1.0 

-0.9 

04 

—  1.1 

-0.9 -  1.3 
-  14 

-0.9 
—  1.1 

-1.0 

Juli 0.3 03 00 0  4 1.0 1.0 0  8 
0.2 1  0 

1.1 0.9 0  5 

-0.6 

0.5 

August 
-  0.5 

-,.0 -(.7 
-0.4 -0.3 

0  3 0.0 
0  3 0.3 

0  6 

-  0.5 

-0  7 
-0  4 

-  0.2 

September 

-  1.2 
-1.4 

0  5 

-  0.6 
-  0.5 

-0.7 -0  9 -0  3 
-0  5 -1.0 

-1.0 -0.5 

-0  8 —0.7 

October 

-0  2 —  0.2 
0.3 

0.1 0.1 

-0.2 

0.5 
0  8 

-0.1 

1.4 0.3 

0  8 
03 0.2 

November 
-  0.7 

—  0  8 
-0  8 —  0.4 

— 0  3 —  0.8 

-0.8 -0  3 —0.5 
-0  2 

-0  6 -0  4 
-0.8 

-0.6 

December 0.0 

-ai 

0.5 
0.0 

0.1 0.1 0.1 1.1 0  1 
0.5 

0.5 0.1 

-0  7 

0.2 

Sammenligner  man  Tordenvejrenes  Hyppighed  (deres  Antal  pr. 

Station  eller  Antallet  af  Dage  med  Tordenvejr)  med  Temperaturen 

eller  det  med  denne  temmelig  jevnt  følgende  Tryk  af  Vanddampene 

i  1871,  saa  finder  man  som  en  gjennemgaaende  Regel,  hvorfra  kun 

Juni  gjør  en  Undtagelse  for  Dampenes  Vedkommende,  at  der  i  de 

Maaneder,  som  udvise  Maxima  af  Hyppighed  af  Tordenvejr,  ogsaa 

er  et  Maximum  i  de  Curver,  som  udtrykke  Temperaturens  og  Vand- 

dampenes  Tryks  Afvigelse  fra  deres  Normalværdier,  og  hvor  Curven 

for  Tordenvejrenes  Hyppighed  viser  Minima,  i  de  samme  Maaneder 

have  ogsaa  de  andre  Curver  sine  Minima.  Med  andre  Ord:  større 

Varme  og  flere  Vanddampe  i  Luften  ledsages  til  enhver  Aarstid 

af  en  større  Mængde  Tordenvejr.  I  Sammenligning  med  Januar 

har  Februar  en  forholdsvis  meget  ringere  Varme  og  mindre  Mængde 

Vand  lampe.  Februar  er  ogsaa  meget  fattigere  paa  Tordenvær. 

Som  Tabellerne  vise,  har  Murts  et  betydehgt  Overskud  af  Varme 

i  hele  Landet;  den  hat  ogsaa  temmelig  mange  Tordenvejr  i  1871, 

medens  den  ellers  ofte  plejer  at  væie  temmelig  fattig  derpaa.  April 
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danner  atter  en  Modsætning:  kjølig,  tør  og  uden  Tordenvejr.  Maj 

er  ikke  meget  rigere.  Juni  er  forholdsvis  fattig  paa  Tordenvejr, 

ligesom  det  skorter  den  paa  Varme  og  Fugtighed.  Juli  har  de 

fleste  Tordenvejr' af  alle  Maaneder;  den  er  ogsaa  noget  varmere 
og  damprigere  end  normalt.  August  er  forholdsvis  fattig.  Sep- 

tember er  atter  igjen  henhørende  til  de  meget  fattige  Maaneder, 

hvorimod  October  med  sit  Overskud  af  Varme  og  Vanddampe  er 

forholdsvis  rig  paa  Tordenvejr.  November  ligner  September,  men 

December  bringer  flere  Tordenvejr  igjen  med  sit  Overskud  af  Vand- 
dampe. 

Aaret  1871  hører  ikke  til  de  paa  Tordenvejr  rige  Aar,  hvad 

man  heller  ikke  kan  vente  efter  Temperaturen  og  Vanddampenes 

Mængde,  der  begge  ere  ringere  end  de  normale  Værdier.  (0.7° 

og  0.3mm  for  lav). 

De  fleste  Tordenvejr  i  1871  optræde  noget  spredt,  uden  regel- 

mæssig  Gang  henover  Landet  og  ere  saaledes  hovedsagelig  at 

henregne  til  Varmetordenvejr.  hvad  ogsaa  Tordenvejrenes  større 

Hyppighed  i  det  Indre  af  Østlandet  og  det  Throndhjemske  i  Mod- 

sætning til  Kysten  antyder,  paa  samme  Maade  som  i  1870. 

Af  Vintertordenvejrene,  der  allerede  i  October  optraadte  med 

sin  sædvanlige  Karakter,  er  der  i  1871  ikke  ganske  faa.  Et  af 

dem,  den  26de  October,  tændte  Fosnes  Kirke  ved  Foldenfjorden 

ibrand,  saa  at  den  nedbrændte.  Dagen  efter,  den  27de  October, 

observeredes  Tordenvejr  paa  den  høje  Bredde  69°  36'  paa  Hekkin- 
gens Fyr  ved  Indløbet  til  Malangen  Fjord,  ikke  langt  søndenfor 

Tromsø. 

I  det  Indre  af  Finmarken  var  der  om  Sommeren  flere  Torden- 

vejr, der  tildels  vare  temmelig  sterke,  saaledes  som  det,  der  den 

8de  Juli  splintrede  20  Telegrafstænger  paa  Linien  mellem  Vadsø 

og  Vardø. 

12* 



Nogle  Oplysnhger  om  Forholdet  mellem  Ægte- 

skaber  og  Fødsler  med  særligt  Hensyn  til 

Ægteskabernes  Stiftelsestid. 

Af 

Bureauchef  Kiær. 

Ligesiden  Statistikens  tidligste  Tider  har  man  egnet  Befolk- 

ningsstatistiken  og  navnlig  de  Dele  af  samme,  der  vedrøre  Folke- 

mængdens  Formerelse,  en  særegen  Opmærksomhed.  Dels  havde 

dette  sin  politiske  Grund  deri,  at  Fyrsterne  gjerne  ønskede  at 

befordre  Folkemængdens  Tilvæxt  i  sine  Lande,  dels  var  det  paa 

dette  Feldt,  at  man  først  blev  var  den  forunderlige  Regelmæssighed 

i  Phænomenerne,  der  synes  at  berettige  til  Antagelsen  af  Love  lige- 

saa  almengyldige  som  de  almindelige  Naturlove.  Og  uagtet  de  sta- 

tistiske Iagttagelser  siden  hine  Tider  have  udvidet  sig  til  mange 

andre  Feldter,  saa  indtager  alligevel  Loven  for  Folkemængdens 

Bevægelse  endnu  en  overmaade  fremragende  Plads  i  det  statistiske 

Studium,  der  her  saa  at  sige  beskjæftiger  sig  med  selve  Grund- 

betingelserne  for  Folkesamfundenes  Liv.  Det  er  vist  nok  fra  stats- 

økonomisk Standpunkt  gjort  gjældenle,  at  et  Lands  Tilvæxt  i  Fol- 

kemængde  ikke  altid  er  en  absolut  Maalestok  for  dets  Fremgang 

i  økonomisk  og  social  Henseende.  Men  i  det  bele  og  store  tror 

jeg  dog,  at  den  Sætning  staar  uanfægtet,  at  et  frema.lskridende 

Samfund  ogsaa  stiger  i  Folkemængde,  ligesom  de  sainfuudsøde- 
læggen  le  Elementer  ikke  intndst  vise  sig  virksoinaie  i  at  stan  Ise 

Folkemengdens  Fremgang  eller  on  log  bevirke  dens  nibagegang. 

Men  ogsaa  i  andre  Henseender  kaste  de  heromhan  Ile  le  Un- 

dersøgelser  Lys  over  Tilslan  len  i  et  Folk;  Æjteskabstorholiene, 
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Ægteskabernes  Frugtbarhed,  Antallet  af  uægte  Fødsler,  Dødelig- 
hedsforholdene  ere  i  sig  selv  Midler  til  Bedømmelse  af  et  Folks 

physiske  og  sædelige  Karakter  og  fortjener  ogsaa  fra  dette  Syns- 
punkt betragtet  at  studeres  med  Opmærksomhed. 

Jeg  har  tilladt  mig  at  fremføre  disse  Bemærkninger  dels  for  i  det 

hele  at  henlede  Opmærksomheden  paa  Vigtigheden  af  disse  Studier, 

hvortil  eler  for  vort  Lands  Vedkommende  i  den  trykte  Befolknings- 

statistik  foreligger  et  forholdsvis  rigt  Materiale,  som  burde  ud- 

nyttes  bedre,  end  hidtil  har  været  Tilfældet,  dels  for  at  omtale 

nogle  nye  Data,  som  første  Gang  for  Aaret  1870  ere  blevne  til- 
veiebragte  ved  Hjælp  af  frivillige  Opgaver  fra  Presterne,  og  som 

indeholde  værdifulde  Bidrag  til  Belysningen  af  Spørgsmaalet  om 

Fr  u  g  tb  ar  h  eds  forhold  ene. 

Jeg  sigter  her  navnlig  til  de  Oplysninger,  der  for  Fødslernes 

Vedkommende  ere  meddelte  om  Forældrenes  Alder,  hvilken  er  op- 

givet  saavel  ved  ægte  som  tildels  ogsaa  ved  de  uægte  Fødsler; 

fremdeles  Opgaver  over  Fødslerne  fordelte  eiter  Antallet  af  de 

Aar,  i  hvilke  Forældrene  have  været  viede.  Det  er  sidstnævnte 

Opgaver,  som  jeg  her  skal  tillade  mig  særskilt  at  omhandle. 

Ægteskabets  Varighed  er  opgivet  for  et  samlet  Antal  af  11,666 

Børn,  d.  v.  s.  Fjerdedelen  af  samtlige  i  1870  ægteføclte  Børn.  De  Re- 

sultater, som  heraf  udlerles,  kunne  følgelig  ikke  gjøre  Fordring  paa 

streng  videnskabelig  Nøiagtighed,  da  de  alene  omfatte  et  Mindretal 

af  de  i  et  enkelt  Aar  fødte  Børn;  men  paa  den  anden  Side  maa 

bemærkes,  at  de  Distrikter,  som  Opgaverne  omfatte,  ere  meget 

jævnt  fordelte  over  det  hele  Land,  samt  at  der  i  disse  Forhold 

overhovedet  viser  sig  megen  Regelmæssighed,  saa  at  man  uden 

videre  Betænkelighed  kan  slutte  fra  Delen  til  det  hele.  Rigtigheden 

heraf  bestyrkes  ved  den  Jævnhed  i  Resultaterne,  der  viser  sig  for 
de  enkelte  Distrikters  Vedkommende. 

Jeg  gaar  altsaa  over  til  at  fremlægge  nogle  af  de  Slutninger, 

som  kunne  gjøres. 

De  ægtefødte  Børn,  der  kom  til  Verden  i  Løbet  af  1870,  stode 

i  saadant  Forhold  til  de  tidligere  stiftede  Ægteskaber,  at  omtrent 

37  pCt.  skrive  sig  fra  Ægteskaber,  der  ere  blevne  stiftede  i  Aarene 
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1866 — 70,  altsaa  de  5  sidste  Aar,  28  pCt.  fra  5 — 10  Aar  gamle 

Ægteskaber,  20  pCt.  fra  10 — 15  Aar  gamle  Ægteskaber,  11  pCt. 

fra  15 — 20  Aar  gamle  Ægteskaber,  endelig  4  pCt.  for  Ægteskaber, 

der  have  varet  over  20  Aar.  Med  andre  Ord:  omtrent  2/3  af  de 
Børn,  der  komme  til  Verden,  skrive  sig  fra  de  Ægteskaber,  der  ere 

blevne  stiftede  i  de  nærmest  foregaaende  10  Aar;  enkeltvis  fore- 

komme Børn  af  Forældre,  der  have  været  gifte  i  30  Aar.  Den 

gjennemsnitlige  Afstand  mellem  Ægtevielsen  og  Fødslen  var  8,2 
Aar. 

Undersøger  man  nærmere  disse  Forhold  for  de  første  Aar  af 

Ægteskabet,  fremgaar  det,  at  et  meget  stort  Antal  Børn  fødes 

inden  8  Maaneder  efter  Vielsen  og  altsaa  ere  avlede  udenfor  Æg- 

teskab,  skjønt  de  fødes  som  ægte  Børn.  For  hvert  100  Par,  der 

ægteviedes,  fik  13pCt.  Børn  saatidligt  som  i  de  første  3  Maaneder 

efter  Vielsen,  12  pCt.  i  det  næste  Fjerdingaar  og  8  pCt.  i  de  der- 

paa  følgende  to  Maaneder,  altsaa  tilsammen  i  de  første  8  Maaneder 

33  pCt.  af  samtlige  Brudgomme  og  Brude. 

Det  samlede  Antal  af  saadanne  halvægte  Børn  udgjorde  i  1870 

omtrent  3,600,  medens  Antallet  af  de  som  uægte  fødte  Børn  var 

4,500. 

Eilert  Sundt  har  i  sine  „Fortsatte  Bidrag  angaaende  Sæde- 

lighedstilstanden",  Christiania  1864,  pag.  43,  meddelt  endel  Oplys- 
ninger  om  dette  Punkt.  Ifølge  disse  skulde  af  16,569  i  Aarene 

1855  og  1856  ægteviede  Par  de  3,144  have  faaetBarn  med  hinan- 

den  i  de  første  4  Maaneder  og  1,999  fra  den  5te  til  den  8de  Maa- 
ned.  Sammenstilles  disse  Opgaver  med  de  nu  for  Aaret  1870 

indhentede,  viser  der  sig  følgende  Procentforhold : 

Antal  ægteviede  Par,  der  fik  Børn: 

Efter  Opgaven  Efter  Opgaven 

af  1854  og  1855  af  1870 

inden  4  Maaneder  efter  Vielsen.  .  .    19  pCt.  17  pCt. 

mellem  4  og  8  Maaneder  efter  samme    12  —  16  — 

ialt  .  .    31  pCt.  33  pCt. 

Ved  Siden  af  nogen  Uoverensstemmelse,  der  finder  sin  hoved- 

sagelige  Forklaring  i  den  forskjellige  Maade,  hvorpaa  Opgaverne 
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ere  blevne  indhentede,  (hvorom  se  nævnte  Skrift  pag.  43),  viser 

der  sig  altsaa  en  væsentlig  Overensstemmelse  deri,  at  omtrent  en 

Trediepart  af  de  ægteviede  faa  Børn  med  hinanden  inden  8  Maaneder 

efter  Vielsen,  et  Faktum,  der  vidner  stærkt  om  Nødvendigheden 

af  sædelige  Reformer  inden  vort  Samfund. 

Eilert  Sundt  oplyser  paa  det  anførte  Sted  videre,  at  af  hvert 

100  indenfor  Gaardbruger-  og  i  det  hele  tåget  den  bedre  stillede 

Klasse  ægteviede  Par  havde  34  pCt.  faaetBørn  med  hinanden  en- 
ten før  Ægtevielsen  eller  inden  8  Maaneder  efter  samme,  medens 

Forholdet  for  Husmands-  og  Arbeidsklassen  var  ikke  mindre  end 

50  pCt.  og  i  enkelte  Distrikter  af  Riget  endog  65  pCt.  Hvad  der 

især  bidrager  til  dette  ugunstige  Forhold,  er  den  Sædvane,  at  Folk, 

der  have  besluttet  at  gifte  sig,  flytte  sammen  og,  navnlig  naar  Lys- 

ning er  foregaaet,  betragte  sig  som  rette  Ægtefolk.  Hertil  kommer 

forskjellige  andre  paa  Sædelighedstilstanden  i  det  hele  influerende 

Aarsager,  saasom  den  Mangel  paa  tilbørlig  Afsondring  af  Kjønnene 

fra  Barnsben  af,  der  næsten  overalt  finder  Sted  i  Almuens  Soverum, 

fremdeles  det  i  mange  Distrikter  almindelige  Natteleie  i  Fæhusene, 

samt  Nattefrieriet  og  andre  Uskikke.  I  enkelte  Egne  er  den  al- 

mindelige Sædelighedsbevidsthed  saa  slap,  at  det  skal  være  en 

sjelden  Undtagelse,  at  der  staar  en  ren  Brud  for  Alteret. 

Idet  jeg  forlader  dette  sørgelige  Kapitel,  gaar  jeg  over  til 

Undersøgeisen  af,  hvorledes  Frugtbarhedsforholdene  forøvrigt  stiller 

sig  i  de  første  Aar  efter  Ægtevielsen. 

De  11,666  Børn.  for  hvilke  saadan  Opgave  haves,  vare  saaledes 

fordelte  paa  de  enkelte  Fjerdingaar  efter  Vielsen,  at  der  paa  hvert 

af  de  4  første  falder  meget  jævnt  fra  344  til  360,  eller  i  Gjennem- 
snit  354  Børn,  dernæst  synker  Antallet  af  Fødsler  meget  brat  til 

195  i  Ste  Fjerdingaar  efter  Vielsen  og  holder  sig  mærkelig  jævnt 

mellem  dette  Tal  og  210  eller  gjennemsnitlig  201  ligetil  og  med 

det  10de  Fjerdingaar,  altsaa  i  hele  V/2  Aar,  begyndende  fra  det 

Tidspunkt,  da  Ægteskabet  har  varet  1  Aar.  I  det  lite  og  12te 

Fjerdingaar  stiger  derimod  Antallet  til  237  og  synker  derefter  regel- 
mæssigt. 

Den  paafaldende  Formindskelse,  der  i  Henseende  til  Antallet 
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af  Fødsler  indtræder  netop  1  Aar  efter  Vielsen,  skriver  sig  for- 

mentlig derfra,  at  de  fleste  unge  Koner  ved  dette  Tidspunkt  ere 

blevne  Mødre  og  have  begyndt  at  give  Die,  hvilket  efter  hvad  der 

almindelig  antaget,  formindsker  deres  Konceptionsevne. 

Overhovedet  viser  det  sig,  at  50  pCt.  af  de  ægteviede  Par  faa 

Børn  i  Løbet  af  det  første  Aar  efter  Vielsen;  i  Løbet  af  det  2det, 

3die  og  4de  Aar  omkring  30  pCt.,  i  det  femte  Aar  27  pCt., 

mellem  det  5te  og  10de  Aar  22  pCt,  mellem  det  10de  og  15de 

Aar  16  pCt.,  mellem  det  15de  og  20de  Aar  9  pCt.  og  mellem  det 

20de  og  25de  Aar  3  pCt. 

De  foreliggende  Opgaver  yde  ogsaa  det  direkteste  Bidrag  til 

Besvarelsen  af  det  Spørgsmaal,  hvormange  Børn  der  gjennemsnitlig 

fremkommer  af  hvert  Ægteskab,  hvilke  Alderskombinationer  mellem 

Ægtefællerne  der  ere  de  gunstigste  i  Henseende  til  Frugtbarheds- 

forholdet,  hvorledes  Frugtbarheden  indenfor  hver  af  disse  Alders- 
kombinationer aftager  fra  Aar  til  Aar  o.  s.  v.  Jeg  kan  imidlertid 

ikke  for  nærværende  indlade  mig  paa  disse  Specialundersøgelser, 

men  skal  kun  bemærke,  at  det  foreløbige  Resultat  af  Opgaveme 

viser  et  midlere  Antal  af  4,3  Barn  for  hvert  Ægteskab,  et  Resultat, 

som  jeg  har  fundet  bekræftet  ad  forskjellige  andre  Veie. 

Idet  jeg  slutter  disse  Meddelelser,  skal  jeg  endnu  kun  bemærke, 

at  der  ikke  har  været  Anledning  til  at  sammenligne  de  omhandlede 

Forholde  for  Norge  med  tilsvarende  for  andre  Lande;  men  at  der 

som  Følge  af  Beslutningerne  paa  de  statistiske  Kongresser  i  Haag 

og  St.  Petersburg  forhaabentlig  i  den  nærmeste  Fremtid  vil  kunne 

ventes  lignende  Oplysninger  fra  de  fleste  øvrige  Lande. 



Om  Spor  af  romersk  Kultur  i  Norges  ældre 

Jernalder. 

Af 

A.  Lorange. 

Efter  Archæologiens  Udvikling  —  efter  at  man  i  Oldsagerne 
og  Oldtidsminderne  har  erkjendt  et  helt  nyt  Grundlag  for  vor 

Kundskab  om  Nordens  ældste  Bebyggelse,  de  skandinaviske  Folks 

tidligste  Kulturforhold  og  Forbindelser  med  det  øvrige  Europa  — 
er  ogsaa  det  omstridte  Spørgsmaal,  om  naar  og  ad  hvilken  Vei 

vore  Fædre  —  Jernalderens  Folk  —  tog  Nordens  Lande  i  Besiddelse, 
traadt  ind  i  et  nyt  Stadium. 

Nye  Fund,  Opdagelser  og  Erfaringer  har  i  en  uafbrudt  Række- 

følge  afgivet  Vidnesbyrd  om,  hvor  overordentlig  mangelfuld  Kund- 
skaben  var  om  Jernalderens  Folks  ældste  Forhold  i  Norden,  da 

nævnte  Spørgsmaal  først  kom  paa  Bane. 

De  samme  Fund  bevise  ogsaa,  hvor  ufuldkomne  og  ufuld- 

stændige  Materialerne  endnu  ere  til  Spørgsmaalets  endelige  Løs- 

ning, men  give  tillige  stedse  nye  Vink  om,  hvorledes  Sandheden 

skal  lindes  og  nye  Løfter  om,  at  den  kan  og  vil  blive  funden. 

Maaden  og  Betingelsen  er:  Kjendskab  til  Oldtidsmindernes 

Eiendommeligheder  i  hvert  af  de  nordiske  Lande;  —  og  den  kan 

alene  erhverves  ved  talrige  planmæssige  Udgravninger  og  ved 

Samlinger  af  sikre  Fund  af  nationale  Oldsager. 

Men  endnu  har  kun  Danmark  magtet  at  levere  nogenlunde 

fuldstændige  Illustrationer  til  sin  forhistoriske  Tids  Belysning. 

Det  er  derfor  væsentlig  de  danske  Oldgranskere,  hvem  man  har 
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at  takke  for  de  nye  og  vigtige  Bidrag,  som  hidtil  ere  fremkomne 
til  en  bedre  Kundskab  om  Nordens  ældste  Historie. 

For  at  imidlertid  disse  danske  Oldsagers  bevisende  Kraft  skal 

kunne  udstrækkes  ogsaa  ud  over  Danmarks  Grændser  til  de  andre 

nordiske  Lande,  er  Kundskab  til  disses  forhistoriske  Minder  en 

nødvendig  Betingelse.  Det  er  klart,  at  først  samlede  og  lige  fuld- 

stændige  Oplysninger  fra  alle  Nordens  Dele  kan  muliggjøre  en 

Sammenligning  og  berettige  •  til  Slutninger,  der  skal  gjælde  for 
hele  Norden. 

Men  hvilke  Oplysninger  kan  man  i  Sverige  og  Norge  give  om 

Jernalderens  første  Optræden?  De  svenske  Museers  Fattigdom 

paa  Jernalderens  Oldsager  i  Almindelighed  og  paa  samlede  Gravfund 

i  Særdeleshed  indgiver  uvilkaarligen  den  Besøgende  Overbevis- 

ningen om,  at  de  svenske  Fornsager  endnu  ikke  paa  langt  nær 

ere  færdige  til  at  afgive  sin  Stemme, 1  —  og  for  Norges  Vedkom- 

mende vil  jeg  tillade  mig  at  fremføre  tre  Citater,  der  i  al  sinFor- 

skjellighed  dog  ere  gode  Beviser  for,  hvad  jeg  her  vil  fremholde 

og  nedenfor  godtgjøre:  at  alle  svenske  og  danske  Forfattere,  som 

har  behandlet  Norges  ældre  Jernalder,  har  havt  lige  saa  liden 

Kundskab  om  denne  Kultuiperiodes  Optræden  i  Norge,  som  de 

har  havt  Anledning  til  at  lære  den  at  kjende,  —  samt  at  der 

endnu  visselig  vil  kræves  lang  Tid  og  meget  Arbeide,  inden  det 

vil  lykkes  norske  Oldforskere  at  kunne  give  en  Fremstilling  af 

Norges  ældre  Jernalder,  der  i  tilfredsstillende  Grad  vil  være  istand 

til  at  belyse  saavel  Overensstemmelserne  med  Broderlandeue  som 

de  nationale  Eiendommeligheder,  —  kort  sagt  være  et  sikkert 

Grundlag  og  Udgangspunkt  for  historiske  Slutninger. 

Dr.  C.  F.  Wiberg  har  i  en  Afhandling  1868:  „om  de  klassiska 

Folkens  Forbindelse  med  Norden"  samlet  alle  ham  bekjendte  Fund 
af  romerske  Oldsager  i  Danmark,  Sverige  og  Norge,  idet  han  i 
disse  Fund  har  seet  Minder  om  Jernalderens  første  Fremtræden  i 

Norden  og  troet  efter  deres  geografiske  Udbredelse  at  kunne  af- 

1  Confr.  N  G.  Bru  fell  Ol  Brskrifn  Ofver  Svenska  Fornlomn  (186(>)  pag.  80  o.  f., 
hvor  Forfatteren  oprcgner  alle  ham  brkjendte  Fund  i  Sverige  fra  ældre  Jernal- 

der.   Endvidcre  Stockholmsoiuseets  Katalog  1872. 
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stikke  Grændserne  for  den  ældre  Jernalders  Udbredelse  over  Nor- 

dens forskjellige  Lande. 

Resultatet  af  hans  Fundfortegnelser  er  følgende:  „Danmark  år 

sårdeles  rikt  på  romerska  fynd."1 
„ Sverige  saknar  heller  ingalunda  minnesmårken  af  en  mer  eller 

„mindre  omedelbar  forbindelse  med  den  antika  verlden;  innom 

„grånsorna  af  det  nuvarande  Sverige  åro  gjorda  omkring  143  antika 

„fynd.  Af  dessa  måste  till  Gotland  hånforas  ungefår  50,  till  Oland 

„53  och  på  fastlandet  nårmare  40". 2 
„Men  såvål  forfattarnes  tystnad  som  fyndens  beskaffenhet  visa 

„oss,  att  Norge  innom  dess  nuvarande  grånsor  var  den  gamla 

„verlden  obekant.  Mojligt  år  det  imidlertid,  att  någon  romersk 

„vinddrifvare  kommit  i  land  på  bohuslånska  Kusten,  och  att  en  och 

„annan  sak  på  denna  våg  (!)  inkommit  i  sunnanfjeldska  Norge.  Vi 

„måste  påstå,  att  Norge  utan  romersk  inflytande  borjat  sin  ci- 

„vilisation".3 
Det  andet  Citat  vil  jeg  tage  af  Dr.  0.  Montelius's  nye  Værk: 

Från  Jernåldern  (1869),  fordi  denne  samvittighedsfulde  og  forsig- 
tige  Forfatter  i  dette  sit  Arbeide  har  villet  samle  Resultaterne  af 

de  nyeste  Opdagelser  Nordens  Jernalder  vedkommende,  specielt  alt, 

som  kunde  tjene  til  at  belyse  Jernets  første  Optræden  i  Nordens 

forskjellige  Lande,  og  behandlet  sit  Stof  med  en  aabenbar  Stræben 

efter  at  holde  sig  fri  for  den  i  de  ældre  Skrifter  om  denne  Sag 

ikke  sjelden  fremtrædende  nationale  Partiskhed. 

Sætrang-  og  Veienfundet  (beskrevet  afProf.  R.  Keyser  i  Annaler 

for  nord.  Oldk.  1836  og  1837,  p.  142—59)  i  Forbindelse  med  Aug- 

valdsnæsfundet  (beskrevet  i  Urda  2det  Bind,  p.  589—94)  synes  imid- 
lertid fremdeles  at  være  Grundlaget  ogsaa  for  hans  Bedømmelse 

af  Norges  ældre  Jernalder.  Derfor  er  ogsaa  han  kommen  til  et 

fra  Dr.  Wiberg  lidet  afvigende  Resultat  og  giver  Pag.  18  følgende 

Resumé  af  sine  Erfaringer: 

„De  många  fynden  af  romersk  mynt  från  de  tre  forstå  årh. 

1  Pag  45. 
2  Pag.  49. 

3  Pag.  57  og  58. 
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,.efter  Chr.  och  andra  romerska  arbeten  från  ungefår  samma  tid  i 

..synnerhet  på  de  danska  oarne  samt  Oland  och  Gottland  gora  det 

„sannolikt,  att  Jernåldrens  kultur  utbredt  sig  i  ostra  Danmark  och 

„sodra  Sverige  foga  senare  an  i  Sonder-Jylland,"  hvor  de  store 
Mosefund  efter  hans  Mening  skulde  sætte  Jernalderens  Begyndelse 

til:  ..senast  under  det  2dra  årh.  e.  Chr."  „Deremot  torde  man 
..ånnu  icke  kunna  saga  når  Jernåldern  borjade  i  Norge.  Der  aro 

..inga  romerska  mynt  från  de  forstå  årh.  e.  Chr.  funna,  och  åfven 

„andra  saker,  som  kunde  hånforas  till  samma  tid,  aro  sållsynta  der; 

„flera  an  de  4  af  Wiberg  upptagna  fynd  från  den  aldre  Jernåldern 

„åro  vål  kånda  —  men  de  fiesta  af  dem  synes  tillhora  en  senare 

,,afdeling  af  denna  period." 
Saadan  var  altsaa  de  fremmede  antiqvariske  Forfatteres  Mening 

om  Norges  ældre  Jernalder,  da  Professor  Rygh  i  sit  Foredrag  ..om 

den  ældre  Jernalder  i  Norgeu  1  ved  Naturforskermødet  i  Kristiania 
1868  gjorde  opmærksom  paa,  „at  man  i  Norge  kjendte  over  500 

ældre  Jernalders  Fund"  —  et  Antal,  som  langt  overgaar  Summen 
af  alle  de  ældre  Jernalders  Fund,  man  endnu  kjender  fra  Sverige 

og  Danmark  tilsammen,  og  „at  disse  Fund  godtgjør,  at  Bebyggelsen 

vi  Norge  i  den  ældre  Jernalder  er  gaaet  lige  saa  langt  mod  Nord 

„som  i  Begyn deisen  af  den  kristelige  Middelalder  og  lige  til  de 

^øverste  Fjeldl)ygder  i  Landets  Indre."  2 
Hvilken  mærkværdig  Modsætning  eller  Protest  ligger  der  ikke 

i  dette  sidste  Vidnesbyrd  mod  de  to  ovenstaaende,  og  hvor  svæk- 

kes  ikke  Troen  paa  de  Conclusioner,  der  har  havt  saa  mangelfulde 

og  feilagtige  Præmisser. 
Men  disse  samme  Præmisser  har  i  en  Aarrække  været  anvendte 

af  alle  antiqvariske  Forfattere  baade  i  og  udenfor  Norden.  De  har 

alle  havt  den  sikre  Tro  eller  Indbildning,  at  den  ældre  Jernalders 

MindesmaTker  i  Norge  skulde  ikke  alene  va^re  færre,  men  ogsaa 

bevisligen  yngre  end  i  de  to  andre  nordiske  Lande.1 
En  af  Aarsagerne  til  denne  Forestilling  om  Norges  Fattigdom 

1  Trykt  som  Aftutdling  i  Aarbogrr  f.  1869. 
*  Aarlmgcr  f.  18T.9,  p.  173. 
8  Aarl>o-cr  f.  1869,  p.  10. 
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paa  ældre  Jernalders  Oldsager  kan  søges  i  den  særdeles  Betydning, 

man  har  troet  at  burde  tillægge  de  romerske  Mynter  og  romerske 

Oldsager  fundne  i  Norden  ved  Besvarelsen  af  Spørgsmaalct  om 

den  ældre  Jernalders  Oprindelse  og  Udbredelse.  Saavel  Hr.  Etats- 

raad  Worsaae  i  sine  sidste  Arbeider  som  Professor  Engelhardt  i 

sine  Mosefund,  Dr.  Montelius  i  sit  Værk:  Från  Jernåldern  og  Pro- 

fessor Rygh  i  sin  ovennævnte  Afhandling  gaar  nemlig  ud  fra  den 

Forudsætning,  at  den  ældre  Jernalder,  saaledes  som  den  fremtræ- 

der  i  de  store  danske  Mosefund  og  i  de  sjællandske  Begravelser, 

det  vil  sige:  med  stærk  romersk  Paavirkning,  repræsenterer  Jern- 

alderens første  Optræden  i  Norden.  Derfor  har  man  troet  at 

kunne  beregne  saavel  Veien  og  Tiden  for  den  ældre  Jernalders 

Indtrængen  i  Norden  som  dens  Udbredelse  og  Udvikling  efter  An- 

tallet af  de  i  de  forskjellige  nordiske  Lande  opdagede  romerske  Fund. 

Nu  er  Norges  Jord  meget  fattig  paa  romerske  Mynter.  Men 

alene  ved  at  betragte  Myntfundenes  Fordeling  i  Danmark  og  Syd- 

sverige,  hvorledes  de  holder  sig  ved  Rysterne  mod  Tydskland,  og 

forsvinder,  strax  man  kommer  ind  i  Landet,  synes  mig,  at  man 

maatte  vente  sig  denne  My ntm angel  i  Norge  og  derfor  søge  en 

anden  Forklaring  for  dette  Forhold  end  den  dristige  Forudsætning, 

at  den  Del  af  Skandinavien,  hvor  der  ikke  er  fundet  romersk  Mynt, 

skulde  have  ligget  udenfor  den  romerske  Kulturstrøm  til  Norden. 

Selv  i  Sverige  med  sine  4000  Denarer  er  —  som  vi  nedenfor  skal 

se  —  kun  12  fundne  nordenfor  Skåne,  og  fra  Jylland  kj endes  kun 

én.  Jeg  vil  antyde  som  rimeligere,  at  de  romerske  Mynter  ere 

blevne  smeltede,  saasnart  de  kom  ind  i  Landet,  idet  Befolkningen 

har  foretrukket  at  anvende  Metallet  til  nationale  Smykker  fremfor 

at  bevare  de  for  dem  naturligvis  uforstaaeiige  prægede  Penge. 

Smykker  af  Guid  ere  som  bekjendt  meget  almindelige  i  norske 

æld.e  Jernalders  Fund  og  ofte  af  stor  Metalværdi.  Ganske  blot- 

tet for  romerske  Myntfuud  er  imidlertid  Norge  heller  ikke. 

Efter  Professor  0.  Rygh's  Meddelelse  i  Aarsberetning  1871, 
p.  164,  kjender  man  for  nærværende  følgende  ældre  Jernal- 

ders Fund  i  Norge  af  romerske  Mynter  eller  aabenbare  Etterlig- 
ninger : 
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1)  En  Denar  af  Antoninus  Pius,  f.  paa  Hedemarken. 

2)  En  Guldmedaillon  af  Valentinian  I,  f.  paa  Lister. 

3)  En  Etterligning  f.  i  Sogn  i  Gravhaug|  Untiqvarisk 
4)  En        do.       f.  i  Nordhordland  i  Gravhaug     )Atlas,  Pl.  I 
5)  En        do.       f.  i  Bratsbergs  Amt  i  Gravhaug  \f.  14, 15  og  5. 
6)  En        do.       f.  i  Romsdalen  i  Gravhaug  1872. 

„Hvilke  Fund,"  siger  Professor  Rygh,  „lade  formode,  at 
„virkelige  romerske  Guldmynter  fra  det  4de  Aarh.  ikke  kan 

„have  været  saa  ganske  sjeldne  i  Norge  i  den  ældre  Jernalder." 
Myntfundene  beviser  derfor  efter  min  Formening  lidet  eller 

intet,  men  fra  Myntforholdet  hår  man  sluttet  ogsaa  til  Fund  af 

andre  romerske  Produkter,  og  denne  de  danske  og  svenske  Old- 

granskeres  feilagtige  Forestilling  skyldes  alene  den  indtil  Professor 

Rygh's  ovennævnte  Afhandling  fuldstændige  Mangel  paa  kritiske 
Bearbeidelser  af  norske  Oldsagsfund  og  Udlændingers  deraf  føl- 

gende store  Vanskelighed  for  at  lære  Norges  antiqvariske  Forhold 

at  kjende. 

Oldsager  af  romersk  Oprindelse  og  Oldsager  i  romersk  Smag 

ere  nemlig  ingenlunde  sjeldne  i  Norge. 

Men  selv  om  ogsaa  de  havde  manglet,  vilde  man  neppe  have 

kunnet  slutte  noget  sikkert  med  Hensyn  til  Jernalderens  Begyn- 

delse  i  Norge;  thi  ved  Betragtningen  af  Norges  Oldsager  og  specielt 

ved  mine  talrige  Undersøgelser  af  norske  Gravhauge  har  jeg  fun- 

det  stor  Grund  til  at  tvivle  paa  ovennævnte  Forudsætnings  Rigtig- 

hed,  idetmindste  for  Norges  Vedkommende:  „at  den  romerske 

Kulturstrøms  Ankomst  til  Norden  er  samtidig  med  Jernets  første 

Freintræden  i  Danmark,  Sverige  og  Norge".  Men  i  ethvert  Fald 
muliggjør  disse  romerske  Fund,  formedelst  de  i  dem  i  Sydsverige 

og  Danmark  forekommende  fremmede  Mynter,  de  for  nærværende 

ældst.e  Tidsbestemmelser  indenfor  Jernalderen,  idet  de  romerske 

Mynter  ogsaa  daterer  de  andre  sydlandske  Produkters  Ankomst  til 

Norden  og  derved  danner  idetmindste  i  denne  Henseende  sikre 

Udgangspunkter  for  historiske  Slutninger.  Det  vilde  følgelig  have 

været  et  stort  Savn  ved  Behandlingen  af  Norges  ældre  Jernalder, 

om  vi  virkelig  skulde       saaledes  som  hidtil  paastaaet  —  næsten 
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ganske  mangle  disse  for  Tidsbestemmelsen  vigtige  romerske  Fund 

Men,  som  ovenfor  sagt,  saa  er  ingenlunde  Tilfælde. 

Førend  jeg  imidlertid  gaar  over  til  at  beskrive  de  i  norsk  Jord 

fundne  romerske  Oldsager,  være  det  mig  tilladt  for  Sammenlignin- 

gens Skyld  og  for  de  norske  Funds  bedre  Belysning  at  give  en 

kortfattet  Fremstilling  af,  hvorledes  de  romerske  Fund  fremtræde 

i  Danmark  og  Sverige. 

Efter  de  hidtil  vundne  Erfaringer  er  der  nemlig  en  væsentlig 

Forskjel  mellem  de  svenske  og  danske  Fund  af  romersk  Oprindelse. 

De  danske  beståa  hovedsageligen  af  Husgeraad,  især  forskjelligar- 

tede Kar  af  Bronce  og  Glas,  hvis  fuldendte  Arbeidsmaade  —  lige- 

som  ogsaa  undertiden  Fabrikstempler  —  beviser  den  romerske 

Herkomst,  men  desuden  ogsaa  afVaaben  og  Smykker.  De  svenske  deri- 

mod  viser  „mera  sållan  spår  efter  antika  saker,  som  tillhorde  den 

husliga  komforten  eller  tidens  elegantare  toilett". 1  De  indbefatter 

især  romersk  Sølvmynt  —  Denarer  —  fra  det  Iste,  men  isærdeles- 
hed  fra  det  2det  Aarh.  efter  Chr.  samt  romerske  og  byzantinske 

Guldmynter  fra  det  5te  og  6te  Aarh. 

Efter  svenske  og  danske  Fortegnelser  er  der  fundet  romerske 

Denarer  paa  omtrent  100  forskjellige  Steder  i  Danmark  og  Sverige. 

Af  disse  Fund  kommer  22  paa  Danmark  (Sjælland  6,  Fyen  5,  Born- 

holm  7,  Sønderjylland  3),  medens  der  for  hele  Nørrejylland  kun 

kjendes  1  Fund. 2 

I  Sverige  er  fundet  omtrent  4000  Sølvdenarer  —  men  vel  at 

mærke:  kun  12  af  disse  ere  komne  for  Lyset  paa  Sveriges  Fast- 

land udenfor  Skaane  (Gotland  cr.  3,200,  Ølånd  cr.  100  og  Skaane 

cr.  600 j. 3 
Hvilke  ere  da  de  andre  Beviser  paa  den  romerske  Kulturs  direkte 

Indtiydelse  paa  det  egentlige  Sverige?  Dr.  Wiberg  opregner  i  sin 

Fundfortegnelse  for  Sveriges  Fastland  13  romerske  og  romersk- 

byzantinske  Fund,  for  Ølånd  8  og  for  Gotland  2  af  romerske  Kunst- 

og  Industrigjenstande.    Til  disse  kommer  nu  for  Fastlandets  Vedkom- 

1  Wiberg,  De  klass.  Fulkens  Forb.  p.  47. 
4  Aarbøger  f.  1871,  p.  440. 

3  Forr  och  nu,  2dra  bandet,  p.  284. 
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mende  efter  de  af  Dr.  H.  Hildebrand  givne  Oplysninger 1  et  Broncefad, 
fundet  1810  i  Medelpad,  fyldtmedbrændteBen,  i  Fadet  faudtes  desuden 

„af  elden  hoplupna  glasbitar",  som  af  Dr.  Hildebrand  antages 
for  Levninger  af  et  ved  Ligbrændingen  ødelagt  Kar,  en  Bronceskaal, 

nylig  fund  en  i  Gravhaug  i  Helsingland,  og  et  Glaskar,  fundet  i  Jåmt- 
land.  Desuden  fandtes  i  1871  i  Sjonhems  sn.  paa  Gottland  et 

stort  romersk  Broncefad  med  to  bevægelige  Ringe  som  Haandtag, 

en  liden  støbt  smuk  Broncetallerken  med  ud-  og  nedbrettet 

tunget  Kant  samt  en  Guldberlok,  i  samme  Sogn  i  1872  et  6  Tom. 

høit  Bæger  af  hvidt  Glas. 

Men  da  Gotland  danner  et  i  antiqvarisk  Henseende  selvstæn- 

digt  Hele,  hvorfor  ogsaa  Fundene  fra  denne  0  i  Stockholms  Museum 

ere  holdte  for  sig  selv,  kan  man  her  i  denne  Forbindelse  bedst 

lade  de  gotlandske  Fund  ud  af  Betragtning.  Tilbage  bliver  da 

25  Fund  af  romerske  Gjenstande  for  Sveriges,  Skaanes  og  Ølånds 
Vedkommende. 

I  Nydam  Mosefunds  Beskrivelse  1865  opregner  Professor  C. 

Engelhardt  omtrent  80  romerske  Fund  fra  de  forskjellige  danske 

Lande.  Ovenfor  er  nævnt,  at  22  af  disse  ere  Myntfund,  altsaa 

indeholder  omtrent  58  Fund  andre  Gjenstande.  Af  disse  58  er  den 

største  Del  opdaget  paa  Sjælland.2 
Efter  at  have  samlet  disse  Talangivelser,  der  lettest  og  bedst 

vil  vise  det  relative  numeriske  Forhold  mellem  de  i  Danmark. 

Sverige  og  Norge  hidtil  opdagede  romerske  Industri-  og  Kunst- 

gjenstande,  gaar  jeg  over  til  at  give  en  saavidt  mig  muligt  fuld- 
stændig  Fortegnelse  og  Beskrivelse  over  de  hidtil  i  Norge  fundne 

og  til  almindelig  Kun  d  skau  komne  Oldsager  af  heromhandlede  Slags 

og  begynder  med  de  romerske  Glas,  disse  skrøbelige  Kunstproduk- 

ter, som,  fordi  de  havde  længere  Vei  hid  end  til  Danmark  og  Sve- 

rige, selvfølgelig  ogsaa  havde  ulige  mindre  Udsigt  til  at  naa  vel 

frem  til  Norge  end  til  Nordens  andre  Lande,  og  som  desuden  vis- 

selig den^ang  van-  store  Kostbarheder  i  Norden,  da  som  bekjendt 

Glasset  endnu  paa  Plinius'8  Tyl  var  i  høiere  Pris  i  Rom  end  Guid 

1  Dm  iMrc  Jøm&ldern  i  Norrland  p.  51. 
9  C.  Eogelhardl  i  Airtpger  f.  1871,  j>.  440. 
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og  Sølv,  uagtet  Glasfabrikker  dengang  allerede  vare  indrettede  i 

Spanien  og  Gallien  —  og  Glasfabrikkerne  i  Kom  allerede  dreves 
fra  Keiser  Tibers  Tid. 

At  de  romerske  Fabrikata  fik  længst  Vei  til  Norge,  følger 

af,  at  de  med  størst  Sandsynlighed  kom  til  Norden  ved  Mellem- 
handel  over  Nordtydskland.  Var  de  romerske  Produkter  komne 

fra  det  af  Romerne  erobrede  og  civiliserede  Britannien,  vilde  upaa- 

tvivlelig  de  romerske  Myntfund  have  været  lige  saa  talrige  ved 

Norges  Kyster,  som  de  nu  ere  ved  Sveriges  Sydkyst  og  paa  Dan- 
marks Øer.  De  norske  Oldsagfund  synes  ikke  at  give  Grund  til 

at  forudsætte  nogen  Forbindelse  mellem  Britannien  og  Norge  før 

efter  Midten  af  det  5te  Aarhundrede,  da  Romernes  Herredømme 

over  Britannien  var  forbi  og  Angelsaxerne  havde  nedsat  sig  i 
Landet. 

Men  om  end  Nordens  Handelsforbindelser  med  Verdensriget 

gik  over  Nordtydskland  og  den  romerske  Kulturindflydelse  ved 

Handelen  kom  til  Norden  i  Retning  fra  Syd  mod  Nord,  er  dermed 

i  mindste  Maade  bevist  eller  sandsynliggjort,  at  Indvandringen  af 

det  første  jernbrugende  Folk  til  Norden  gik  netop  samme  Vei  — 

eller  at  det  første  jernbrugende  Folk  kom  samtidig  med  de  ældste 
af  disse  romerske  Produkter  til  Norden? 

Dog  heroin  senere. 

Smaalenenes  Amt  I.  Thrygstad  Pgd.,  søndre  Langsæter:  et 

stort  Bæger  af  grønligt  Glas,  af  Form  som  en  omvendt  Kegle. 

Nedenfor  Mundingen  er  et  bredt  Baand  af  udenpaalagte  Glastraade, 

Siderne  prydes  forresten  af  paalangsgaaende  noget  tykkere  uden- 

paalagte Glastraade,  som  forsvincle  et  Stykke  ovenfor  Glassets 

halvkugleformede  Bund.  Det  er  fundet  i  Gravhaug  ved  et  Skeiet 

1708,  forvares  i  Oldsagsamlingen  i  Kjøbenhavn  og  er  afbildet  i 

Worsaae's  nordiske  Oldsager  under  No.  312.  I  Graven  vides  des- 
uden  at  være  fundet  en  liden  glat  Guldring,  nogle  Perler  af  rødt 
Ler,  et  Stykke  af  en  Broncefibula  (og  af  et  Sværd?)  confr.  Antiq. 

Tidsskrift  for  1843—45  p.  114,  Norske  Fornl.  p.  8  og  p.  716,  Boyes 
oplysende  Fortegnelse  51. 

Glasset  er  ogsaa  afbildet  i  Aarsberetn.  1857,  Pl.  2,  Fig.  9. 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1873.  13 
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Akershus  Amt  II.  Næs  Pgd.,  Frøhou:  smeltede  Stykker  af  et 

Glaskar,  fundne  1865  i  en  med  brændte  Ben  fyldte  Messingkjedel; 

ovenpaa  Benene  laa  et  sammenbøiet,  tveegget  Sværd  og  nogle 

Forskinger,  blandt  hvilke  eV  mærkeligt  Menneskebillede  af  Bronce 

med  tre  runelignende  Tegn  paa  Underlivet,  afb.  i  Prof.  G.  Stephens 

Old-Northern  runic  Monuments  I,  p.  250.  Desuden  fandtes  2  for- 

sætlig  ødelagte  Spydspidser,  en  Landsespids,  Skjoldbule  og  en  Kniv. 

Fundet  blev  oppløiet,  antagelig  fra  en  ufuldstændigt  planeret  Grav- 

haug, confr.  Norske  Fornl.  p.  740  og  741. 
Hedemarken.    I  dette  Amt  vides  intet  Glaskar  at  være  fundet. 

Kristians  Amt  III.  Søndre  Frons  Pgd.,  søndre  Kjørstad: 

Skaal  eller  rettere  Kop  af  Glas,  gjennemsigtig  hvid  med  svagt  grøn- 

ligt  Skjær  -  2V2  Tom.  høi  og  4  Tom.  vid  -  med  en  ophøiet 
Stribe  strax  nedenfor  Kanten  og  med  ophøiede  Striber,  der  løbe 

sammen  i  Bunden  og  naa  til  omtrent  midt  paa  Glassets  Sider; 

afbildet  i  Aarsb.  1867  PLI,  fig.  9;  fundet  ved  et  Skeiet1  i  et  stort 
Gravkammer  bygget  af  Heller,  sammen  med  et  udmærket  romersk 

Broncefad,  som  nedenfor  nærmere  skal  beskrives,  Lerurner,  3  Træ- 

spand  med  Broncebeslag,  3  Fingerringe  af  Guid  (hvoraf  1  med  ind- 
fattet  oval  Glasflus),  en  stor  med  pressede  Guldplader  belagt  Fibula, 

en  mindre  af  Sølv,  en  do.  af  Bronce,  Haarnaal  af  Sølv,  Pincet  af 

Bronce,  et  lidet  Futteral  eller  Toiletæske  af  Bronce  og  flere  Smaa- 

ting,  Sax  og  to  tveeggede  sværdlignende  Redskaber8  af  Jern. 
Fundet  er  beskrevet  og  flere  af  Gjenstandene  afbildede  i  Aarsb. 

1867,  p.  53  ff.,  Pl.  I. 

IV.  Gran  Pgd.,  Yøyvn:  Stykker  af  et  smeltet  Glaskar  af 

grønlig  hvid  Farve,  antagelig  fundne  1868;  laa  i  en  Skjoldbule,  der 

stod  med  spidseu  nedad  i  en  rund  Gravhaug  af  sammenlagt  sten. 

I  Skjoldbulen  fandtes  desuden  endel  Beslag  af  Sølv  til  Haandtag 

paa  et  Sværd,  forskjellige  Broncebeslag  til  Sværdskeden,  Kembeslag 

og  en  Broncespænde.  Kt  tveegget  Sværd  84 V4"  langt,  en  Spyd- 
spids,  en  Landsespids  og  to  Knivblad  fandtes  ved  Siden  af  Skjold- 

bulen fortiden  et  sværdlignende  Redskab,  af  samme  Sort,  som  de 

1  Bffcer  Sigende  pta  Skeiet  tets  Brytt. 
1  Confr.  Anrsb.  1869,  Pl.  I,  fig,  9. 
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to  i  Kjørstadfundet  nævnte,  1 2  V2  Tom.  langt,  afbildet  i  Aarsb.  1869 

Pl.  I,  fig.  9. 

Fundet  er  beskrevet  i  Aarsb.  1869  p.  77  ff.,  hvor  ogsaa  flere 

af  Fundets  raærkeligere  Stykker  ere  afbildede. 

V.  Nordre  Aurdal  P gd.,  Ringsaker:  Glasbæger  af  klar  grønlig 

Farve,  med  tykKant.og  prydet  med  to  omtrent  1/2  Tom.  nedenfor 
Mundingen  rundtløbende  ophøiede  Linier  af  hvide  Glastraade. 

Rundt  Bunden  er  en  stjernedannet  Figur  af  lignende  hvide  Glas- 

traade, der  løber  sammen  i  Spidser.  Bægeret  har  en  lav  Fod  og 

den  Eiendommelighed  med  Hensyn  til  Form,  at  det  er  trangere 

ved  Mundingen  end  et  Stykke  nedenfor  —  altsaa  med  bugede 

Sider.  Over  Mundingen  maaler  det  2V2  Tomme.  Fandtes  i  en 

af  Sten  bygget  Gravhaug  med  —  efter  hvad  der  berettes  —  rundt 

lidet  Gravkammer.  I  Kammeret  blev  forresten  fundet  en  baand- 

formet  Guldfingerring,  en  eller  to  Spydspidser  og  et  flere  Tommer 

langt  ellipseformet  forgyldt  Stykke  af  drevet  Sølv,  der  har  været 

lagt  som  Prydelse  paa  en  eller  anden  nu  fra  Fundet  forsvunden 

Gjenstand. 

Buskerud  Amt  VI.  Norderhov  Pgd.,  Sætrang:  et  lysegrønt 

Glasbæger  med  indslebne  Ovaler  og  rund  Bund,  fundet  1834  i  det 

nordlige  tømrede  Gravkammer  i  den  bekjendte  Sætranghaug  sam- 

men med  5  Træspand  med  Broncebeslag,  4  Lerurner  og  et  lidet 

Trækar.  Fundet  er  beskrevet  af  Professor  R.  Keyser  i  Annaler 

for  n.  Oldk.  1836—37,  p.  150  ff.    Sammesteds  er  Bægeret  afbildet. 

VII.  Eker  Pgd.,  Solberg:  Brudstykker  af  en  Glasskaal  —  sand- 

synligvis  en  af  de  mærkeligste  Oldsager,  som  hidtil  ere  komne  for 

Lyset  i  Norge.  Fordi  saa  faa  Stykker  af  den  ere  bevarede,  har 

den  aldrig  været  afbildet  —  men  disse  Stykker  ere  store  nok  til 

at  forbause  Iagttageren.  Medens  samtlige  antike  Glasskaale  fra 

det  vestlige  og  nordlige  Europa  —  eller  med  meget  faa  Undta- 

gelser 1  —  ere  ensfarvede,  har  denne  været  af  mørkeblaat  Glas  med 
ophøiede  hvide  Menneskefigurer  af  udmærket  romersk  Arbeide  — 

lignende  den  berømte  Barberini-  eller  Portlandsvase,  som  i  det  16de 
Aarh.  fandtes  i  en  Marmorsarkofag  i  Nærheden  af  Rom  (Alexander 

1  Aarbøger  1871,  p.  444. 

13* 
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Sever's  Grav),  nu  er  opstillet  i  British  Museum  og  skal  være  en 
af  de  skjønneste  Glassager,  som  er  bevaret  til  os  fra  den  antike 

Kunsts  bedre  Tid.  Den  er  af  azurblaa  Bundfarve.  Solbergskaalens 

oprindelige  Form  kan  desværre  ikke  længer  bestemmes.  Meget 

muligt,  at  ogsaa  den  har  havt  Fod.  d.  e.  hai'  været  en  Vase.  Rundt 
Kanten  har  den  havt  et  Beslag  af  tyndt  drevet  Guid  i  barbarisk 

Smag. 

Jarlsberg  og  Laurvigs  Amt  VIII.  Stokke,  Langlo:  Glasbæ- 

ger  af  grønt,  tyndt  Glas,  10  Tom.  langt,  i1  \  Tom.  over  Mundingen 
og  omtrent  over  Fodstvkket,  der  dannes  af  en  liden  tyk  Plade. 

Glasbægerets  Form  er  altsaa  omtrent  som  en  omvendt  Kegle.  Om 

Mundingen  er  en  tyk  Kant.  Nedenfor  ere  11  ophøiede  rundtløbende 

Rænder.  Fra  Fodstvkket  og  op  imod  disse  Tværstriber  ere  Si- 

derne  prydede  med  ophøiede  Dobbeltrænder.  Saavel  mellem  disse 

som  mellem  Tværstriberne  tindes  smaa  borede  Huller  for  med 

Nagler  at  kunne  fæste  Beslag  og  Prydelser,  confr.  Vatshusba^geret 
under  Stavanger  Amt,  Dette  store  og  smukke  Glaskar  blev  fundet 

1872  i  en  for  Norge  høist  usædvanlig  Grav.  Under  en  rund  flad 

Stenrøs  var  en  18  Tom.  dyb  Grøft  med  flad  Bund.  Heri  fandtes 

foruden  Bægeret  4  Lerurner.  en  Sølvfibula,  3  korsformede  Bron- 

cefibulaer,  en  liden  Guldspiralring,  2  Sølvringe,  Levninger  af  et 

større  Hængesmykke  at  Sølv,  to  Sølvperler  —  af  Form  lig  Brak- 

teaternes  Øskener  -  ,  2  Spiralperler  af  Sølv,  13  Glasperler,  Levninger 

af  Haandtag  og  Randbeslag  af Jern  til  mindst  ;2  Trækar.  Om  Benene 

haves  ingen  Oplysning,  men  efter  al  Sandsynligbed  harLigel  været 

nedlagt  nbrændt.  Graven,  der  viser  en  hidtil  enestaaende  Blanding 

af  norske  og  danske  Gravskikke  fra  den  ældre  Jernalders  slutning, 

blev  plannnessigen  udgravet  og  undersogt  af  Hr,  N.  Nicolaysen  og 

vil  blive  nærmere  beskrevet  i  Aarsberetn.  for  L872,  («lasset  har 

Btor  Lighed  med  «let  onder  No.  i  fra  Smaalenene  omtalte. 

Nedenæs  Amt  IX.  Vestre  Moland  Pgd.,  Glatnsland :  Knsfar- 

vetBtoger  af  gmligt  QllS,  ')  Tom.  bøitOg  8  Tom.  i  Tvairniaal  med 

to  opliøiede  Btriber  rundt  Mundingen.  strax  nedenfor  disse  og  ned 

til  Bunden  dybe  indslelme  Kurer.  f.  omtr.   L85S  i  Gravhaug  i  et 
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stort  Gravkammer.  Sammesteds  fandtes:  forrustne  Jernsager, 

Lerurner,  nogle  Glasperler  og  Ravperler.    Norske  Fornl.  247. 

Lister  og  Mandals  Amt  X.  Vanse  Pgd.,  Lundegaard :  Glas- 
urne  med  indslebne  Ovaler  og  afsleben  under  den  spidse  Ende, 

f.  1743  i  en  Gravhaug,  hvorpaa  stod  to  Bautastene.  I  Haugen  var 

et  4  Alen  langt  Gravkammer.  I  det  nordvestre  Hjørne  stod  Glas- 

set 4  Tom.  høit,  1  Tom.  i  Gjennemsnit  vedFoden  og  4  Tom.  over 

Aabningen,  fyldt  med  sort  Jord.  I  hvert  af  Kammerets  andre  Hjør- 
ner stod  en  Lerurne  med  Øre.  Desuden  fandtes  Perler  af  Glas 

og  Rav,  to  Ringe,  en  Kobberkugle  samt  en  liden  rund  Guldplade 

m.  m.  Aarsb.  1866,  p.  64  og  65. 

Stavanger  Amt  XI.  Jæderen:  Drikkehorn  af  grønligt  Glas 

med  Prydelser  af  paalagte  Glastraade  og  Baand,  oprindelig  omtr. 

1  Fod  langt,  fundet  1844  i  et  stort  Gravkammer  sammen  med  en 

Lerurne,  hvori  brændte  Ben,  og  som  efter  sine  Prydelser  og  sin 

Form  kan  antages  for  at  være  arbeidet  efter  et  Glaskar.  Det  i 

en  Gravhaug  ved  Hove  Kirke  i  Vik  Pgd.,  Nordre  Bergenhus  Amt 

fundne  Glasbæger  (No.  XVIII)  skal  fuldstændig  kunne  have  været 

dens  Model. 1 

Drikkehornet  er  hidtil  uden  Sidestykke  i  Norge,  afbildet  i 

Urda  III,  Pl.  I,  fig.  1.  I  Sverige  vides  heller  intet  saadant  at  være 

fundet,  men  i  Danmark  kjender  man  to:  et  fra  eu  Grusgrav  ved 

Slangerup  i  Hjørlunde  Sogn,  Sjælland,  af  Høide  8  Tom.,  et  andet 

forekommer  i  det  store  Himlingøiefund,  Præstø  Amt,  afbildet  i 

Worsaae  N.  0.  No.  320,  confr.  Extrait  des  Mémoires  de  la  S.  des 

Antiq.  du  Nord:  „Trouvailles  danoises  par  C.  Engelhardt",  som 
efter  den  raa  Udførelse  og  eiendommelige  Form  er  mest  tilbøielig 

til  at  antage,  at  begge  de  danske  Horn  har  barbarisk  Oprindelse. 

Aarbøger  1871,  p.  445.  I  de  rige  romerske  Fund  fra  Heddernheim, 

nu  bevarede  i  Museet  i  Wiesbaden,  findes  imidlertid  flere  Exem- 

plarer  af  lignende  Drikkehorn. 

XII.  Ly  Pgd.,  Ly:  Stykker  af  en  Glasurne,  fundne  1866  sam- 
men med  en  Guldbrakteat,  Stykker  af  en  Lerurne  bg  af  et  Sværd 

i  en  Haug  med  Gravkammer  opsat  af  Graasten,  dækket  med  Heller, 

1  Urda  II,  Pl.  I,  fig.  13. 
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6  Alen  langt,  2  Alen  høit  og  bredt,  Aarsberetning  1866,  p.  81, 

No.  19. 

XIII.  Klep  Pgd.,  Hauge:  Glasbæger  med  Fod,  7V3  Tom.  høit, 

3"  8'"  indvendig  i  Mundingen,  fundet  1869  i  en  Haug  med  stort 
Gravkammer  af  Heller.  Kammerets  Bund  var  belagt  medNæver  og 

dets  Vægge  saavelsom  Tag  var  beklædt  med  Egeplanker.  I  Kam- 
meret fandtes  forresten  en  romersk  Bronceskaal  (eller  rettere  et 

Fad)  paa  lav  Fod  og  med  3  Ører  i  Form  af  Menneskehoveder,  fra 

hvert  af  hvilke  udgaar  en  krum  Bøile,  der  ender  i  et  Dyrehoved 

med  opstaaende  Ører,  og  hvori  hænger  en  løs  sexsidet  Ring  (af- 

bildet  Aarsb.  1869,  fig.  19),  3  Broncehanke  til  andre  næsten  for- 
tærede  Broncekar,  en  stor  korsformet  Fibula  belagt  med  drevne 

Guldplader,  en  Sølvfibula,  3  Lerurner,  6  Ørneklør,  et  tyndt  rundt 

Guldsmykke,  nogle  smaa  Sølvsager,  en  liden  Perle  og  enkelte  for- 

rustne  Jernredskaber.  Oplysning  savnes,  om  Liget  var  blevet  brændt 

eller  hauglagt.    Confr.  Aarsb.  1869,  p.  143. 

XIV.  Klep  Pgd.,  Tuv:  Brudstykke  af  et  mørkeblaat  Glaskar 

med  ophøiede  blaa  Traadforsiringer,  der  har  dannet  netformet 

Mønster  omtrent  som  paa  Worsaae  No.  317,  fundet  sammen  med 

tre  ligearmede  173"  lange  Broncefibulaer,  Mosaikperler  og  Perler 
af  Rav,  en  Sax  og  flere  Jernsager.    N.  Fornl.  789. 

XV.  Klep  Pgd.,  Thjøtte:  Stykker  af  et  Glasbæger  af  Størrelse 

og  Form  ligt  No.  XIII;  f.  1869  i  en  Haug  med  et  af  Heller  bygget 

Gravkammer  —  sammen  med  2  Lerurner,  en  Glasmosaikperle,  to 

Messingringe  og  nogle  smaa  Jernsager.  Ogsaa  her  savnes  Oplys- 
ning om  Benene.    Confr.  Aarsb.  1869,  p.  59  No.  38. 

XVI.  Klep  Pgd.,  Vats/ms:  Grønt  Glasbæger  uden  Fod  med 

Randstriber  og  brede  Furer  indslebne  langs  Siderne  næsten  ned 

til  Bunden,  hvorfra  kortere  og  smalere  Furer  løbe  op  mellem  de 

lange  Furers  Spidse.  Dette  Bæger  er  forresten  nuerkeligt  derved, 
at  der  saavel  i  Rænderne  rundt  Kanten  som  i  Sidefurerne  tindes 

mange  smaa  borede  Huller,  for  med  Nagler  at  fæste  Sølvbeslag 

og  Sølvprydelser.  Confr.  No.  VIII.  F.  1863  i  et  stort  Hellekammer 

i  en  Rundhaug  sammen  med  et  i  Skeden  nedlagt,  tveegget  Sværd, 

et  enegget  do.,  2  Spyd,  Kniv,  Pilespidse  „med  Fal",  Hvæssesten, 
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Kam,  Broncefibula  og  sex  forgyldte  Knapper.  Endvidere :  Stykker 

af  to  meget  store  bolleformede  Broncekar,  do.  af  en  Lerurne  og 

en  glat  Guldring.  Kammeret  var  i  Bunden  brolagt  med  Smaasten, 

hvorover  var  udbredt  Næver.    Conf.  N.  Fornl.  p.  791. 

Søndre  Bergenhus  Amt  XVII.  Stordøen:  Glasbæger  med  ind- 
slebne  Ovaler,  472  Tom.  høit  med  rund  Bund,  f.  1870  i  Gravhaug 

uden  Kammer.  Bægeret  syntes  at  have  været  nedsat  i  en  Lerurne, 

hvoraf  Brudstykker  fandtes,  ligesom  af  en  anden  Lerurne,  Stumper 

af  et  Sværd  (?),  et  Spyd,  en  Broncefibula,  smeltede  Glasperler  o.  s.  v. 

Brændte  Ben  fandtes  spredte  over  et  Lag  af  Kul  paa  Haugens 

Bund.    Confr.  Aarsb.  1870,  p.  61. 

Nordre  Bergenhus  Amt  XVIII.  Vik  Pgd.  ved  Hove  Kirke: 

et  Glasbæger  5"  4'"  høit,  3"  6"  over  Mundingen  og  83/4'"  over 
Bundfladen.  Farven  er  grøn,  2  Rænder  ere  indslebne  strax  under 

Mundingen.  Siderne  ere  prydede  med  en  Rad  af  lange  og  en  Rad 

smaa  indslebne  Ovaler,  adskilte  ved  indslebne  perpendikulære  Li- 

nier.  Bægeret  fandtes  i  en  Gravhaug  -  og  i  samme  Hauggruppe 

har  været  fundet  flere  Glaskar,  som  ved  skjødesløs  Gravning  ere 

blevne  sønderknuste  og  derpaa  bortkastede. 1 
Denne  eneste  bevarede  er  afb ildet  i  Urda  II,  Pl.  I,  fig.  13.  . 

XIX.  Vik  Pgd.,  Hove.  Glasbæger  med  indslebne  Ovaler,  f. 

i  Begyndelsen  af  dette  Aarh.  i  en  Haug  med  Gravkammer  sammen 

med  3  Spyd,  Pile  og  nogle  andre  Jernsager.  Oplysning  om  Benene 
savnes.    N.  Fornl.  479. 

XX.  Selje  Pgd.,  Eide:  et  Glasbæger  med  indslebne  Ovaler, 

4V2Tom.  høit,  3V2Tom.  over  Aabningen,  f.  1856  i  et  med  fin  Sand 

fyldt  Gravkammer.  Af  det  øvrige  Fund  kj endes  kun  Knappen  af 
et  Sværd.    N.  Fornl.  825. 

Romsdals  Amt  XXI.  Kristiansund  Pgd.,  Bremsnæs:  tæt  ved 

Kirkegaardsmuren,  et  Glasbæger  mnd  rund  Bund  og  prydet  med 

indslebne  uligestore  Ovaler  og  Tværstriber,  f.  1673,  fyldt  med  brændte 

Ben  og  omgivet  med  en  Spiralarmring  af  Guid  samt  beskyttet  ved 

et  overhvælvet  Broncekar  —  alt  indsat  mellem  4  Stene  i  en  Røs. 

Glasurnen  opbevares  i  Kjøbenhavns  Samling  og  er  afbildet  i  Ann. 

1  Urda  II,  pag.  10. 
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f.  Ni  0.  1844—45  Tab.  XII,  108.  Armringen,  vægtig  18  Lod,  er 

No.  380  i  Worsaaes  N.  Oklsager  og  opbevares  ligeledes  i  Samlin- 

gen i  Kjøbenhavn.  Glasbægeret  er  desuden  afbildet  i  Aarsb.  1857 

PL  II,  fig.  10. 

Søndre  Throndhjeins  Amt  XXII.  Melhus  Pgd.,  Ven:  Bæger 

af  brunligt  Glas,  nedentil  afrundet  og  uden  Fod,  næsten  5  Tom. 

høit,  3  Tom.  over  Aabningen,  med  4  horizontale  Rækker  af  ind- 

slebne  smaa  Ovaler  og  en  enkelt  under,  —  langs  Kanten  to  ind- 

slebne  Furer,  f.  1865  i  en  Gravhaug  med  et  Kammer  af  Heller, 

sammen  med  en  Lerurne,  en  Fingerring  af  Guid,  et  Spyd,  en  Landse, 

Skjoldbule  og  et  i  Skeden  nedlagt  tveegget  Sværd.  Sværdskeden 

har  havt  Broncebeslag.  Andre  Beslagstykker  af  Bronce  fandtes 

ogsaa;  confr.  Katalog  over  det  Kgl.  Videnskabernes  Selskabs  Old- 

samling  i  Throndhjem  No.  362—379. 

Nordre  Throndhjems  Amt  XXIII.  Verdalen  Pgd.,  Vist:  et 

Glaskar,  f.  1810  i  en  Gravhaug  sammen  med  en  Lerurne,  et  Spyd 

og  Klinknagler.  Ingen  Oplysning  om  Benene  haves ;  confr.  N.  Fond. 

p.  638. 
XXIV.  Verdalen  Pgd.,  Hatlem:  et  Glasbæger  i  Brudstykker, 

af  Form  og  Størrelse  ligt  Worsaae  No.  318,  med  to  Rænder  langs 

Kanten  og  indslebne  Ovaler,  f.  1870  i  en  Gravhaug  oppe  i  en 

Lerurne  og  sammen  med  en  Kniv,  en  vævskyttelformet  Hvæssesten, 

Skjoldbule,  bøileformet  Spænde  af  Bronce,  to  Pilespidser  og  nogle 

Beslag  af  Sølv  og  Bronce;  cfr.  Aarsb.  1870,  p.  10. 

Kndvidere  har  man  i  Gravhauger  i  Norge  himlet  3  merkelige 

Lerurner  med  indfattede  gjennemsigtige  Brudstykker  at'  Glaskar 
utvrvlsomme  Bevis  paa  Stoffets  Sjeldenhød  og  den  Tris,  man 

dengang  satte  paa  Glasset. 

Fn  i  Aarsberetn.  1870,  Pl.  II,  fig.  12  afbildet  Urne  har  et 

rittet  omtrent  1  Kvadrattoinme  stort  Stykke  af  gronligt  Glas  imlsat 

midt  i  Bunden.  Den  er  fundet  i  en  Gravhaug  paa  Skagestad  i 

Holme  Pgd.,  Lister  og  Mandals  Amt. 

I  Aarsb.  1871,  Fl.  II,  fig.  7  er  afbildet  en  med  11  indsatte 

Glnsstykker  prydet  Frue,  f.  omtrent  Ls()5  i  en  rund  Gravhaug  med 

stort  Kaminer,  6  Fod  langt,  1  Fod  bredt  og  2  Fod  høit,  paa  Veme- 
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stad  i  Lyngdal.  I  Kammeret  fandtes  foruden  denne  Urne  kun  en 

anden  Lerurne  —  begge  vare  fyldte  med  brændte  Ben.  Aarsb. 

1871,  p.  96. 

Den  3die  paa  denne  Maade  udsirede  i  Norge  fundne  Lerurne 

forvares  i  Museet  i  Kjøbenhavn.  Den  er  ganske  liden,  næsten  sort, 

og  har  et  Smaastykke  af  mørkt  grønt  Glas  midt  i  Bunden. 

I  R.  Smiths  Collect.  antiq.  Vol.  IV,  p.  159  er  afbildet  en  i 

England  funden  riflet  Lerurne  ogsaa  med  et  indfattet  Glasstykke 

i  Bunden.  Denne  Egenhed  havde  Forfatteren  kun  seet  paa  et 

Sidestykke  fundet  i  Luneburg  (to  lysegrønne  Glasstykker). 

Disse  eiendommelige  Lerurner  imidlertid  fraregnet,  har  vi  alt- 
saa  sikker  Kundskab  om  flere  end  2å  norske,  ældre  Jernalders 

Fund,1  hvori  forskjellige  Kar  af  Glas,  der  for  største  Delens  Ved- 
kommende viser  samme  Former,  samme  Ornamenter,  samme  Far- 

ver og  Arbeidsmaader  som  de  i  dansk  og  svensk  Jord  op  dagede 

Glas,  —  kort  sagt:  Hovedmængden  indeholder  i  sig  selv  Vidnes- 

byrdene  om  den  fælles  Oprindelse.  I  Danmark  —  der  som  oven- 

for eiteret,  skulde  være  saa  særdeles  rigt  paa  romerske  Kar  — 

kjendte  man  indtil  1871  23  Fund,  hvori  lignende  antikke  Glas. 

(Confr.  Aarbøger  for  1871,  p.  445  o.  f.) 

Men  i  Sveriges  Museer  finndes  ikke  tilsammen  10  slige  Kar 

fra  Fastlandet  og  Skåne.    Cfr.  Månadsblad  1872,  p.  38. 

Foruden  paa  saadanne  Glaskar  var  det  især  paa  romerske 

Broncekar  af  forskjellig  Form  og  Størrelse,  at  ældre  Jernalders 

Fund  i  Danmark  skulde  være  saa  fortrinsvis  rige.  Jeg  beklager 

ikke  at  kunne  opgive  nøiagtigt,  hvor  mange  af  dette  Slags  Oldsa- 

ger  man  for  nærværende  kj ender  i  Danmark.  Men  i  sin  Forteg- 

nelse over  „ældre  Jernalders  Fund  i  Danmark"  i  Nydam  Mosefund, 
pag.  48  ff.  oplyser  Prof.  C.  Engelhardt,  at  af  186  Fund,  som  var 

1  I  Borrefundet  (Aarsberetn.  1852),  der  antages  at  tilhøre  den  yngre  Jernalder, 
fandtes  et  i  Norge,  Sverige  og  Danmark  endnu  enestaaende  mørkeblaat  Glas- 
bæger  med  fra  alle  Sider  udstaaende  smaa  Horn,  afb.  i  Aarsb.  1857  Pl.  III. 

Conf.  Akerman  i  Remains  Pl.  II  og  R.  Smith,  Inventarium  sepulcrale,  Intro- 
duction  XIV  og  Pl.  18,  fig  2,  La  Normandie  souterraine  Pl.  10,  fig.  1  og  Das 
Todtenlager  bei  Selzen,  pag.  6. 
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kjendte  i  1865,  var  det  kun  29,  hvori  ikke  var  opdaget  mere  elle. 

mindre  sikkre  romerske  Gjenstande. 

I  52  Fund  var  truffet  Broncekar  af  mulig  romersk  Oprindelse. 

—  Flere  af  disse  Fund  har  imidlertid  indeholdt  mange  Kar,  saa- 
ledes  var  der  f.  Ex.  alene  af  romerske  Siler  og  Øser  i  1870  20 

Exemplarer1  i  Kjøbenhavns  Museum. 

For  Sveriges  Vedkommende  opgiver  Dr.  Wiberg  i  sin  Fund- 

fortegnelse  1868  af  romerske  Broncekar:  for  Ølånd  1  sikkert  Fund 

—  et  Broncehaandtag  til  en  større  Vase,  der  ender  i  et  smukt 
Bakkushoved  med  Sølvøine. 

Men  hertil  kan  føies :  et  Kvindehoved  en  face  —  Broncebeslag 
til  et  større  Broncekar,  f.  1836  i  Kunstens  Sogn. 

For  Sveriges  Fastland  7  Fund:  1)  en  Bronceurne  fra  Småland, 

2)  en  do.  med  to  Ører  i  Form  af  Hoveder  fra  Waksala  Sogn,  3) 

den  berømte  Apollovase  fra  Vestmanland,  4)  en  „Kopparskål  med 

två  små  oron"  (?)  og  5)  Stykker  af  en  do.,  fundne  i  Nærheden  af 

Christianstad,  6)  Haandtag  og  Fødder  til  et  Broncekar,  f.  i  Bohus- 

lån  og  7)  en  romersk  „Bronskastrull",  f.  i  Helsingland  —  dengang 
altsaa  den  eneste  i  sit  Slags  i  Sverige. 

Hertil  kommer  nu  8)  det  af  Dr.  Hildebrand  i  „den  ældre  Jern- 

alder i  Norrland"  pag.  51  beskrevne,  i  Gravhaug  i  Medelpad  1810 
fundne  Broncefad;  9)  en  tvivlsom  Bronceskaal  f.  i  Gravhaug  i 

Helsingeland  (den  ældre  Jernalder  i  Norrl.  p.  62)  og  10)  den  i 

1708  i  en  Gravhaug  i  Uppland  fundne  Bronceurne,  som  bevares  i 
Stokholms  Museum. 

Altsaa  tilsammen  12  romerske  Broncekar  fundne  i  Sverige, 

Gotland  ikke  medregnet.'2 
Her  som  ved  Glaskarrene  vil  jeg  belyse  Forholdet  mellem  de 

i  Norge  og  de  i  Sverige  og  Danmark  i  Form  af  Broncekar  fundne 

romerske  Minder  ved  at  give  en  saavidt  mig  muligt  fuldstændig 

1  Extrait  des  Mdmoires  de  la  Société  R.  des  antiqvaires  du  Nord,  pag.  270:  „et 
circonstancc  rcmurquaMc — on  cn  reneontre  dan6  presque  tontes  les  grandes  trou- 

vailles  romaines  des  provinccs  baltiques." 
2  Paa  Gotland  ifolge  Wiberg  en  Broncekasscrollc.  Eftcr  Antiqv.  Tidssk.  for  Sverige 

II,  pag  77  cr  der  siden  fundct  endnu  cn  saadan.  Dcsuden  i  1871  et  romersk 
Bronccfad  og  en  Broncetallerken. 
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Fortegnelse  over  de  i  norske  Grave  fra  ældre  Jernalder  opdagede 

romerske  Kar  og  begynder  derfor  atter  med: 

Smaalenenes  Amt  I  og  II.  RaadeFgå.,  Løken:  en  hel  og  en 

sønderbrudt  Sil  af  Bronce,  f.  i  Gravhaug  1811  i  et  6  Alen  langt 

Kammer  af  Heller.  Kammeret  var  fyldt  med  Sand  og  indeholdt 

af  andre  Oldsager  to  Broncehanker  sandsynligvis  til  Træspand,  2 

Diikkehornbeslag  af  Bronce  (store  Sjeldenheder  i  Norge),  en  Guld- 

stang,  en  Sølvknap,  et  Led  af  en  Guldkjede  samt  den  i  Worsaaes 

Nord.  Olds.  No.  378  afbildede  smukke  Guldberlok; 1  conf.  N.  Fornl. 
pag.  22,  men  bedre  pag.  837. 

III.  Bergs  Kirkegaard.  Kasserolle  af  Sølv2  (forsølvet?  eller 

fortinnet?),  hvori  en  Spiralfingerring  afGuld,  f.  omtr.  1847  ved  Op- 
kastning  af  en  ny  Grav.  Fundet  blev  nedsmeltet.  Aarsb.  1866, 

p.  72. 

IV.  Rakkestad  Pgd.,  Østby:  rundt Broncefad  paa  en  liden  lav 

Fod.  Bunden  er  næsten  horizontal  og  Siderne  kun  svagt  udad- 

bøiede.  F.  1866  fyldt  med  brændte  Ben  i  et  lidet  firkantet  Grav- 

kammer i  en  rund  Gravhaug.  Fadet  var  indhyllet  i  Næver  og 

mellem  de  brændte  Ben  fandtes  Stykker  af  en  halvcirkelf ormet 

Benkam  og  andre  udskaarne  Ben.  Aarsb.  1866,  p.  56  og  Aarbø- 
ger  f.  1869,  pag.  159;  confr.  Lindenschmit  Germ.  Todtenlager  bei 

Selzen  pag.  15. 

Akershus  Amt  V.  Aas  Pgd.,  Vestre  Holstad:  et  stort  bolle- 

formet,  tyndt  Broncekar  med  udadbrettet  rundtbøiet  Kant  og  tre 

Øren  i  Form  af  Kroge.  Disse  Kroge  udgaa  fra  forsølvede  (eller 

fortinnede?)  trekantede  Beslag,  som  fortsætter  sig  ned  ad  Karrets 

Sider  i  Form  af  omtr.  1/2  Tom.  brede  Baand  indlagte  i  drevne 

Rænder  og  fæstede  ligesom  de  øverste  Dele  af  Beslagene  ved  Klink- 

nagler,  hvis  høie,  halvkugleformede  Hoveder  ere  anbragte  indven- 

dig  i  Karret.  Fodstykke  mangler,  i  Stedet  derfor  er  Bunden 

drevet  opad  i  Form  af  en  omvendt  Tallerken  og  har  i  Midten  et 

Naglehul. 

1  Den  tredie  i  Smaalenene  fundne,  2  i  min  Samling. 
2  Kasseroller  af  Sølv  ere  fundne  i  Meklenburg.  confr.  Meklenb.   Jahrb.  Th.  3, 

pag,  52—57  og  Th.  5,  Anhang,  Tab.  I. 
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Ihvorvel  dette  Kar  ikke  hører  til  de  „almindelige"  romerske, 

beviser  dog  Arbeidsmaaden  dets  fremmede  Oprindelse  og  de  un- 

derlige Beslag,  at  det  hiaa  have  havt  en  ganske  speciel  Bestem- 

melse. Forsølvede  (eller  fortinnede)  Ornamenter  ere  ikke  sjeldne 

paa  romerske  Kar  (confr.  Meklenb.  Jahrb.  35ter  Jahrgang  p.  102, 

Extrait  des  Mémoires  de  la  société  Royale  des  Antiq.  du  N.  1870, 

p.  269,  det  efterfølgende  Fund  fra  Gjete  ved  Levanger  og  fra  Kvale, 

Sogn,  Nordre  Bergenhus),  ihvorvel  man  ogsaa  paa  indenlandske 

Produkter  kan  se  Prøver  paa  denne  Kunst,  f.  Ex.  paa  .,den  yngre 

Jernalders"  skaalformede  Spænder.  Karret  fandtes  1840  i  en  liden 
Gravhaug  sammen  med  en  Skaalvegt  af  Bronce,  enHvæssesten  og 

nogle  Smaating  af  Jern.    Fundet  er  nævnt  i  Norske  Fornl.  p.  40. 

Hedemarkens  Amt  VI.  Vany  Pgd.,  Farmen:  Bronceurne,  af- 

bildet  i  halv  Størrelse  paa  vedføiede  Plade.  f.  18G5  i  et  lidet  Grav- 

kammer af  Sten  i  en  rund  Gravhaug,  som  Gaardens  Eier  lod  pla- 
nere. Urnen  er  af  utvivlsomt  romersk  Arbeide  og  støbt,  ihvorvel 

Bunden  med  stor  Dygtighed  er  klinket  til  den  omtr.  1  Tom.  høie 

Fod  med  en  tæt  Række  af  smaa  Klinknagler,  hvis  Hoveder 

ligesom  en  Perlerad  har  været  en  fuldstændig  Prydelse  for  Karret. 

Bunden  og  den  nederste  Halvdel  er  stærkt  sodet.  Overdelen 

derimod  er  smukt  anløbet,  som  var  den  belagt  med  grøn  Fmaille. 

og  her  —  omtrent  midt  mellem  Bugens  største  Vidde  og  Halsen  — 

er  indgravet  med  store,  tydelige  og  enkle  Bogstaver: 

APRVS  o  ET  o  LIBERTINVS  o  CVRATOR  VERUNT  o 

Som  sædvanligt  i  romerske  Indskrifter  ere  Ordene  adskilte  ved 

Mørker,  her  ved  smaa  Cirkler  indgraverede  i  Høide  med  Bogsta- 

vernes  Midte.  Et  Hul  i  Urnens  ene  Side,  frembragt  i  Gravkam- 

meret ved  Trykket  af  en  Sten,  afskjærer  uheldigvis  en  Del  af  Ind- 
skriften,  som  man  imidlertid  har  troet  at  kunne  med  Rimelighed 

supplere  saaledes:  CVRATORESoPOSVERUNTo.  I  Oversættelse: 

.,Aprus  og  Eibertinus  i  Egenskab  af  Tempelforstandere  (fkratorø 

se.  templi  dier  saerorum)  har  opstillet  denne  Urne"  som  Gaver 

(ava;w(jj.a)  i  den  Guds  Helligdom,  hvem  de  tjente  som  Curatores. 

Urnen  har  altsaa  oprindelig  været  en  Tempelgave  i  Lighed 

med  den  berømte  vestmanlandske  Apollovase  (se  nedenfor),  og  Ind- 
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holdet  af  begge  disse  hellige  Kars  Indskrifter  er  aldeles  analogt 

paa  det  nær,  at  min  ikke  nævner  Guden  og  ikke  udtrykkelig  an- 

giver, hvad  de  to  Herrer  Aprus  og  Libertinus  vare  Curatores  for.1 
Denne  svenske  Apollovase  skal  strax  nedenfor  nærmere  om- 

tales, thi  ikke  alene  formedelst  den  Overensstemmelse,  der  hersker 

mellem  dens  og  min  romerske  Vases  Indskrift  saavelsom  mellem 

deres  oprindelige  Bestemmelse,  men  end  mere  formedelst  den 

mærkelige  Lighed,  der  er  i  deres  senere  underlige  Skjebne,  vil  disse 

to  hellige  romerske  Kar  for  Fremtiden  være  knyttede  til  hverandre. 

Som  to  sandsynligvis  samtidige,  men  selvstændige  og  omtrent 

ensartede  Documenter  vil  det  ene  supplere  det  andet  og  begge 

gjensidigen  give  hinanden  forøget  Bevisstyrke. 

Krig  og  Røvertog  maa  næsten  forudsættes  for  at  forklare  disse 

Tempelkars  Bortførelse  fra  deres  fredhellige  Gjemmesteder  og  de- 

res senere  Overgang  til  Handelsvare,  thi  som  saadan  ere  de  utvivl- 

1  Ovenstaaende  Fortolkning  har  Hr.  Professor  0.  Rygh  havt  den  Godhed  at  med- 
dele mig. 

Nogle  har  ogsaa  villet  fortolke  Indskriften  som  en  Gravskrift:  Curatorerne 

Aprus  og  Libertinus  har  opstillet  dette  Gravminde,  hvorefter  altsaa  Urnen  op- 
rindelig  skulde  være  bestemt  til  at  gjemme  en  Romers  Aske.  „Men  i  romerske 

Gravskrifter  er  altid  den  afdødes  Navn  det  principale  og  mangler  aldrig,  derimod 

forekommer  kun  undtagelsesvis  tillige  dens  eller  deres  Navn,  der  har  sat  Grav- 
mindet  over  ham,  hvorfor  Urnens  Indskrift  som  Gravskrift  vilde  være  høist  be- 

synderlig".   (0.  Rygh).  « 
Angaaende  Indskriftens  latinske  Sprogformer  har  Hr.  Professor  S.  Bugge 

velvilligen  givet  mig  følgende  Oplysninger:  „særlig  er  at  mærke  Navneformen 
„Aprus  istedetfor  Aper.  Den  incorrecte  Nominativform,  aprus  af  det  Appellativ, 

„der  betyder  Vildsvin.  anføres  hos  Probus  appendix  institut.  art.  38,  hvor  den 
„forkastes.  Denne  Navneform  ligesom  Navnet  Libertinus  viser,  at  Indskriften 

„ikke  nævner  indfødte  høibaarne  Romere.  Aprus  og  Libertinus  ere  vistnok  Pro- 

„vincialer,  hvis  Sprog  har  været  vulgært." 
„Bogstavformerne  tillade  sikkerlig  ikke  at  sætte  Indskriften  længer  tilbage 

„end  i  Keisertiden.  Ogsaa  Formen  Aprus  er  sandsynligvis  først  opkommen  i 
„Sprogets  senere  Tid.  Verbet  til  Slutning  er  blevet  udfyldt:  POSVERUNT. 
„Mellem  S  og  V  synes  der  dog  at  kunne  være  Plads  til  to  Bogstaver.  Man 

„kunde  derfor  tænke  paa  POSIVERUNT,  men  denne  Form  vilde  vel  være  for 

„gammel  for  Indskriften." 
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somt  komne  hid  op  til  Skandinaviens  Barbarer,  hvor  ingen  kjendte 

eller  forstod  deres  oprindelige  Hensigt,  men  hvor  man  derimod  vel 

vidste  at  skatte  dem  som  smukke,  velarbeidede  og  sjeldne  Kar, 

der  kunde  være  nyttige  i  Husholdningen.  Broncekar  i  Alminde- 

lighed  hørte  imidlertid  visselig  kun  til  i  Rigfolks  Huse.  I  ethvert 

Fald  giver  de  norske  Grave,  hvori  saadanne  ere  fundne,  uvilkaarlig 

et  Indtryk  af  Velstand.1  Det  er  derfor  ingen  Tvivl  om,  at  disse 
to  Tempelkar  her  oppe  ere  blevne  betragtede  som  Gjenstande  af 
stor  Værdi. 

At  Farmenvasen  efter  sin  Ankomst  til  Norge  har  været  be- 

nyttet som  Husholdningskar,  derom  vidner  Sporene  efter  et  Jern- 

baand,  som  aabenbarligen  er  bleven  sat  paa,  da  den  skulde  „ud 

at  tjene",  dels  for  at  styrke  den,  dels  for  deri  at  kunne  befæste 

en  Hank, 2  desuden  det  tykke  Lag  af  Sod,  der  bedækker  dens 
Bund,  saaledes  som  næsten  uden  Undtagelse  er  Tilfældet  med  de 

i  den  her  omhandlede  Sort  Grave  nedsatte  Broncekar.  Det  samme 

kan  iagttages  paa  den  yngre  Jernalders  Stenskaaler  eller  Gryder, 

hvilket  er  et  af  Beviserne  for,  hvad  ogsaa  tidligere  og  andetsteds 

er  bemærket,  at  vore  hedenske  Forfædre  ikke  havde  noget  be- 

stemt Slags  Gravkar  for  de  brændte  Ben,  men  at  de  tog  det  Hus- 

holdningskar, som  efter  Omstændighederne  fandtes  mest  passende 

til  at  blive  offret. 

Denne  Omstændighed  har  vi  at  takke  for,  at  saavel  den  vest- 
manlandske  Vase  som  den  her  omhandlede  trods  sine  lange  Reiser 

og  demubevidst,  der  satte  Karrene  ind  i  Gravkammerne,  atter  kom 

paa  en  vis  Maade  paa  sin  rette  Plads  eller  idetmindste  fik  en  med 

sin  oprindelige  Bestemmelse  mere  overensstemmende  Anvendelse, 

om  end  under  Paakaldelse  af  andre  Guder  end  de.  til  hvem  de 

vare  helligede.    Derved  blev  de  bevarede  gjennem  Aarhundrederne. 

1  Confr.  hermed  ogsaa  Lindenschmit,  Altcrthumor  zu  Sigmaringcn  Pag.  60:  „Me- 
tallne  Becken  und  zwar  bnr  aus  Erz  lind  Moss  in  reirh  ausgestatteten  Grftbern 

gpfiinden.4* 2  Ogsaa  de  sandsynligvis  samtidige  eller  lidt  yngre  urtepotteformede  Lerurner 
have  næstcn  altid  havt  Jcrnbaand  om  Randen  Disse  i  Almindelighed  graafarvede, 

velarbeidedede  og  rigtforsirede  Lerurner,  der  hyppigt  forekommer  i  de  norske 
store  Gravkammerc,  ere  neppe  fundne  i  Danmark  eller  Sverige. 
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indtil  de  i  vore  Dage  endnu  en  Gang  maatte  frem  fra  sine  Friste- 

der, dog  denne  Gang  ikke  for  at  degraderes,  men  for  at  skattes 

og  vogtes  som  to  af  de  mærkeligste  og  indholdsrigeste  Documen- 
ter,  vi  hidtil  har  erhvervet  fra  den  Tid,  hvorom  Nordens  Historie 
intet  ved  at  berette. 

Det  vilde  være  af  stor  Interesse  at  vide  Stedet  og  Landet, 

hvor  det  Tempel  stod,  som  Aprus  og  Libertinus  berigede  med  den 

forhaandenværende  Gave.  Naturligvis  har  kun  en  Brøkdel  af  de  saa- 

kaldte  romerske  Oldsager  nogensinde  været  i  Rom  eller  Italien. 

I  Almindelighed  skriver  de  sig  fra  Provinserne,  og  som  bekjendt 

havde  Gallien,  Britannien  og  en  Del  af  Germanien  romersk  Kultur 

allerede  i  det  2det  Aarh.  efter  Chr.,  hvorfor  man  i  disse  Lande 

finder  talrige  Spor  af  romersk  Bosættelse  og  Samlinger  af  romer- 

ske Grave.  Men  man  har  troet  at  kunne  forfølge  disse  Spor 

endnu  længer.  Nylig  har  man  endog  helt  oppe  i  Meklenburg  ved 

Håven  og  Grabow  opdaget  to  Begravelsespladse,  som  ifølge  den 

gamle,  bekjendte  og  erfarne  Archæolog  Dr.  F.  Lisch  i  Schwerin 

skal  indeholde  romerske  Grave,  Minder  om  et  lidet  romersk  Han- 

delsfactori  eller  en  liden  Vandrecoloni  ved  Østersøens  Kyst.  Disse 

Fund  i  Forbindelse  med  mange  nye  Iagttagelser  fra  Nordens  for- 

skjellige Lande  har  gjort  det  mindre  og  mindre  usandsynligt,  at 

romerske  Handelsmænd 1  har  udstrakt  sit  Marked  lige  til  de  skan- 
dinaviske Lande,  hvilket  vil  komme  til  at  forklare  mange  Forhold 

i  den  ældre  Jernalder  i  Norden. 

Men  naturligvis  er  det  rimeligere  at  søge  Stedet  for  det  ro- 

merske Tempel,  hvortil  Farmenvasen  blev  skjenket,  indenfor  end 

udenfor  Romerrigets  Grændser  og  i  et  Land,  hvor  romerske  Love, 

romersk  Religion  og  Kultur  havde  vundet  fuldstændig  Indpas.  Saa- 

fremt  man  nogen  Gang  vil  kunne  med  Nøiagtighed  angive  dens 

Alder,  vil  man  maaske  blive  istand  til  end  mere  atbegrændse  det 

Omraade,  indenfor  hvilket  man  bør  søge  dens  Oprindelse.  Men  for 

nærværende  er  Feltet  vidt,  ligesom  for  hvor  man  bør  søge  Apollo- 
vasens  Hjemstavn. 

1  Confr.  Dr.  G.  C.  F.  Lisch,  Ro  ni  ergra.be  r  in  Meklenburg.    Jahrb.  XXXV,  1870 
og  Prof.  C   Engelhardt  i  Aarbøger  1871,  pag.  440. 
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Ei  heller  vil  man  komme  Svaret  nærmere,  saafremt  man  an- 

tager  Farmenvasen  for  et  romersk  Gravkar,  oprindelig  bestemt  til 

at  gjemme  en  Romers  Aske.  Thi  den  Omstændighed,  atLiget  blev 

brændt,  giver  os  ingen  Veiledning.  Hos  Romerne  ophørte  Lig- 

brændingen  ei  ganske  forinden  Kristendommens  Indførelse  (Mar- 

quard,  Rom.  Privataltertliiimer,  Band  I,  pag.  367).  Og  romerske 

Gravurner  af  Bronce  tilhører  heller  ikke  nogen  bestemt  Periode. 

I  Katakomberne  og  Gravkammernes  Nischer  findes  Askeurner  af 

de  forskjelligste  Stoffe,  af  Sten,  brændt  Ler,  Glas  og  Metal,  stun- 
dom endog  af  ædle  Metaller.  Askeurner  af  Bronce  skal  imidlertid 

være  forholdsvis  mindre  hyppige,  Broncegravurner  med  Indskrifter 

skal  overalt  høre  til  antiqvariske  Sjeldenheder.  Men  som  ovenfor 

sagt  har  Farmenvasen  efter  al  Sandsynlighed  været  et  Tempelkar 

og  ingen  Gravurne. 

Efter  Hr.  Professor  Ussings  Mening  skulde  Formen  i  Indskrif- 

tens  Bogstaver  nærmest  henføre  den  til  det  Iste  eller  maaske  2det 

Aarh.  efter  Chr.  Hid  op  kan  den  imidlertid  neppe  være  kommen 

tidligere  end  ved  Midten  af  det  3die  Aarh.,  fordi  de  yngste 

Mynter  i  alle  større  vestromerske  Myntfund  i  Skaane  og  Danmark 

ere  prægede  mellem  Aar  180  og  218  eft.  Chr.  Og  disse  fremmede 

Mynter  ere  de  bedste  eller  eneste  Tidsangivelser,  vi  for  nærvæ- 
rende har  for  den  romerske  Handelsforbindelses  Indlednrag  med 

Norden.  Denne  min  romerske  Bronceurne  bærer  dvn  eneste  ro- 

merske Indskrift,  som  hidtil  er  opdaget  i  Norge  og  Danmark, 

Mynter  og  Fabrikstempler  undtagne. 1  Sverige  har  sin  ovenfor 

ttævnte,  ogsaa  som  Kunstvark  mærkelige  L8Tom.  høie Apollovase, 

der  fandtes  L618  i  mi  Gravhaug  i  det  sydøstre  Vestmanlamd  og 

bærer  følgende  Indskrift  i  fem  Limer: 
APOLL1N1  qQRANNO 

DONVMpåMMI  .  LiV.fi 

C  ONSTANft .  PRAEF ;  TEMP 

ll\SIVS 

VSLLM. 

I  Thornbjci £  Mos.  lund  forekommer  iij;ti^n<»k  en  Skjoldluile,  hvorpmi  or  imlprik- 
ka  A  BI*  A  KLI  A  NUS. 
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hvilket  er  oversåt,  „at  Vasen  er  blevet  helliget  til  Apollo  Gramms 

af  Amilius  Constans,  Forstander  for  hans  Tempel."  Men  den  har 
ogsaa  altid  været  agtet  som  enestaaende  blandt  nordiske  Oldsager 

og  som  en  af  Stockholmsmuseets  interessanteste  Prydelser. 1  Begge 
disse  hellige  romerske  Kar  ville  visselig  blive  blandt  de  vigtigste 

Hjelpemidler  til  fremtidig  Belysning  af  den  ældre  Jernalders  Kul- 
turs Sammenhæng  og  Forbindelse  med  den  romerske  Civilisation 

ligesom  af  dens  Udbredelse  og  Forhold  inden  Nordens  forskjel- 

lige Lande. 

Bronceurnen  fra  Farmen  var,  da  den  fandtes,  fyldt  med  brændte 

Ben.  Ved  dens  Side  laa  Overdelen  af  et  andet,  ligeledes  støbt 

Broncekar  af  omtrent  samme  Størrelse,  men  af  noget  forskjellig 

Form.  Ogsaa  dette  var  oprindeligen  indsat  helt,  men  fandtes  nu 

knust  eller  sammenklemt  under  en  Sten,  der  sandsynligvis  var  ble- 

ven  lagt  som  Laag  over  dens  Munding  —  hvilket  hyppigt  er  Til- 

fælde  —  men  som  i  Tidens  Løb  var  bleven  den  for  tung.  Efter 

at  være  sammenfalden  har  imidlertid  Stenen  ved  sit  Tryk  fremde- 

les befordret  dens  Ødelæggelse,  hvorfor  baade  Siderne  og  næsten 

hele  Bunden  nu  mangler,  medens  Halsen  eller  Overdelen,  der  som 

sædvanligt  er  stærkere  og  tykkere  end  Siderne,  har  holdt  sig. 

Værre  er  imidlertid,  at  Stenen  ved  sit  Fald  har  stødt  til  den 

anden  Urne,  klemt  den  ind  mod  Gravkammerets  Væg  og  med  sit 

ene  Hjørne  tæret  et  Hul  i  dens  ene  Side,  medens  Vægstenen  har 

frembragt  et  paa  den  anden  Side,  men  høiere  oppe,  hvorved  er 

tilintetgjort  de  sandsynlige  manglende  fem  Bogstaver  i  Indskriften. 

Saadan  Begravelsesskik:  brændte  Ben  nedlagte  i  et  større 

Broncekar,  indsat  enten  i  et  lidet  Gravkammer  eller  under  en  Helle 

eller  løst  i  Haugens  Jord,  har  været  temmelig  almindelig  i  Norge 

i  den  ældre  Jernalder  og  er  forefunden  i  alle  norske  Amter  med 

Undtagelse  af  Nordland  og  Finmarken  ligesom  endnu  af  Jarlsberg 

og  L  aur  viks  Amt. 

Jeg  kj  ender  for  nærværende  omtr.  80  Fund  af  denne  Art, 

hvoraf  22  tillige  have  indeholdt  Vaaben.    I  andre  er  op  daget  enkelte 

1  Cfr.  I.  Hallenberg:  om  et  forntids  romersk  Metallkårl,  Stockholm  1819,  hvor  Vasen 
er  afbildet.    Bruzelius,  II,  80.    Annaler  1849,  pag.  391.    Wiberg,  pag.  55. 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1873.  14 
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Smykker  og  Smaating,  men  om  mange  har  man  kun  den  Be- 
sked:  at  intet  uden  brændte  Ben  fandtes  i  Karret.  Disse  faa 

Smykker  og  Smaating  maa  imidlertid  være  vor  Veiledning  ved  Be- 

svarelsen af  Spørgsmaalet  om  denne  Gravskiks  Alder  ogVarighed. 

I  Danmark  kjendes  intet  Tilfælde  af  saadan  Begravelsesform; 

confr.  dog  maaske  Sæbyhøi,  Hjørring  Amt,  Nørrejylland  i  Annaler 

1860,  Pag.  49. 1 
I  Sverige  har  den  hidtil  vist  sig  sjelden,  og  hverken  i  Lunds 

eller  Stockholms  Museer  findes  Exemplarer  af  de  i  dette  Slags  norske 

Grave  hyppigst  forekommende  eiendommelige  Kobber-  eller  Bron- 

cekjedler  med  Jernhanker  og  af  indenlandsk  Oprindelse. 

Det  før  omtalte  romerske  Broncefad  fra  Medelpad  blev  imid- 

lertid fundet  i  en  Gravhaug,  hvis  Indredning  stemmer  meget  over- 

ens med  de  heromhandlede  norske  Gravhauger;  „på  hogens  botten 

„på  et  lag  af  kol  låg  en  flat  sten  och  på  denna  sten  stod  bronz- 

„fatet,  som  var  omgifvet  af  4  alnshoga  stenar;  det* hela  var  tackt 
„af  en  storre  flat  sten.  Bronzfatet  var  fyllt  med  aska  och  brånda 

„ben".2 Den  vestmanlandske  Apollovase  er  ogsaafunden  under  lignende 

Omstændigheder,3  og  det  kan  aldrig  feile,  at  denne  Gravform  ved 
fremtidige  Undersøgelser  vil  komme  til  at  vise  sig  langt  mindre 

usædvanlig  i  Sverige,  end  den  for  nærværende  synes  at  være. 

Før  jeg  gaar  videre  i  Fortegnelsen  over  de  romerske  Bronce- 

kar  fundne  i  Norge,  skal  det  være  mig  tilladt  at  meddele  en  Be- 

retning om,  hvorledes  denne  mærkelige  Vase  er  kommen  i  min 

Besiddelse.  Sommeren  1872  foretog  jeg  efter  Opfordring  af  Hr. 

Proprietær  og  Storthingsmand  A.  Sæhlie  paa  Hedemarken  nogle 

Undersøgelser  af  Oldtidsminder  paa  hans  Eiendomme,  hvor  jeg 

blandt  andet  fandt  en  interessant  Begravelse  med  ubrændt  Lig  fra 

1  Kragehul  Mosefund  Pl.  IV,  Fig.  24  har  visselig  havt  den  lor  de  norske  Kjedler 
almindelige  Form. 

1  Svensk  antiqv.  Tidskrift  II,  den  aldre  Jarnåldern  i  Norrland,  p.  50  og  51. 
1  N.  G.  Bruzelius,  Beskrifning  ofver  svenske  Fornlemn.  II,  p.  80:  „vid  grfifning 

„och  stenbrytning  i  en  ansenlig  attehog-  og  indeholdt  „branda  ben  och  bitar  af 

„nagon  hard  Btenart  eller  glas.u 
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ældre  Jernalder,  hvorved  Universitetet  fik  sit  første  og  eneste 

Cranium  fra  denne  Periode.  Her  fik  jeg  af  mine  Arbeidere  Under- 

retning om,  at  man  paa  Farmen  Gaard  havde  fundet  to  „Kobber- 

urner",  men  for  længe  siden.  I  Henhold  hertil  reiste  jeg  didhen, 
hvor  Eieren,  Hr.  Helge  Nilssen  Farmen,  saa  lod  Romervasen  hente 

ned  fra  Loftet,  hvor  den  havde  staaet  i  8  Aar.  Saa  længe  var 

det,  siden  den  blev  funclen.  Uagtet  jeg  gjorde  Eieren  opmærksom 

paa  dens  store  Sjeldenhed,  forærede  han  den  til  min  Samling  uden 

Vederlag. 

Kristians  Amt.  VII.  Søndre  Fron  Pgd.,  Kjørstad:  et  usæd- 

vanlig smukt  og  vel  bevaret  rundt  Broncefad  paa  en  lav  rundFod. 

Det  er  tre  Tom.  høit,  men  12  Tom.  over  Aabningen,  hvis  Rand  er 

indoverbøiet.  Karret  er  dreiet  og  under  Randen  prydet  med  to 

fine  parallele  Linier,  ligesom  der  i  Bunden  indenfor  Foden  ved 

Dreining  er  udpuklet  concentriske  Cirkler.  Hovedform  lig  Worsaae 

No.  301,  men  Kjørstadfadet  har  ingen  Ører  og  er  smagfuldere  i 

sine  Former.  Det  er  afbildet,  men  paa  en  høist  uheldig  Maade,  i 

Aarsb.  1867,  Pl.  I,  fig.  7.  Fadet  fandtes  hvælvet  ved  Fødderne  af 

et  Skeiet  i  det  store  Kjørstadfund,  ovenfor  omtalt  under  „Glaskar" 
No.  IV.    Confr.  Aarsb.  1867,  pag.  54  ff. 

VIII.  Østre  Thoten  ~Pgå.,  Brunsberg :  Kjedelformet  Broncekar, 
usædvanligt  godt  bevaret  og  smukt  anløbet  med  Ædelrust.  Paa 

Kanten,  som  er  udoverbrettet,  har  været  loddet  to  særskilt  støbte, 

med  Ornamenter  prydede  Ører,  hvori  en  vreden  Hadde  af  Bronce. 

Karrets  Sider  ere  stærkt  bugede  og  bedækkede  med  drevne 

S-formede  Rifler.  Rundt  Halsen  sees  ophøiede  Rænder  og  fine 

Striber;  fundet  1863  fyldt  med  brændte  Ben  —  mellem  hvilke  stod 

en  Lerurne  —  i  en  liden  Gravhaug  uden  Kammer,  men  med  Fod- 

kjede.  Til  samme  Fund  hører:  et  tveegget,  sammenbøiet  Sværd, 

to  Spydspidser,  Beslag  til  Skjoldhaandtag,  to  smaa  Broncesporer  af 

romersk  Form  og  etRembeslag;  confr.  N.  Fornl.  751.  Karret  har 

megen  Lighed  med  Worsaae  No.  305,  men  er  meget  større. 

Buskeruds  Amt.  IX.  Sandsver  Pgd.,  Fosnæs:  Broncebolle  fun- 

det i  eller  før  1840  i  en  Gravhaug  med  et  af  Heller  opsat  Kammer, 

der  var  fyldt  med  Sand.    „Bollen  var  fyldt  med  brændte  Ben  og 

14* 
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«dannet  som  et  paa  Midten  afskaaretÆg,  9  Tom.  høi  og  10  Tom. 

„i  Tværmaal  oventil,  omhyggeligen  poleret  og  udvendig  forsiret  med 

„nogle  Punkter  og  indridsede  Linier  langs  Randen,  oprindelig  med 

„Fodstykke  og  Ører,  som  før  Bollens  Anvendelse  til  Gravurne  har 

„ været  borttagne  og  de  Steder,  hvor  de  stode,  dernæst  afpudsede." 
N.  Fornl.  p.  171.  Denne  Bolle  har  utvivlsomt  engang  dannet 

Overdelen  af  en  af  de  i  romerske  Fund  i  Norden  flere  Gange  fore- 

komne  klokkeformede  „Kratere"  lig  Worsaae  No.  302.  Urda  II, 
p.  l.    Mecklenb.  Jahrb.  XXXV,  p.  102. 

Lister  og  Mandals  Amt.  X.  Vanse  Pgd  ,  Houe:  Brudstykker 

af  Broncekar,  der  „sandsynligvis  har  havt  Vasefornr  og  Ører,  fun- 
det  1867  i  en  Gravhaug  sammen  med  3  Perler  og  en  stor  romersk 

Guldmynt  eller  Medaille  af  Keiser  Valentinianus  I  forsynet  med  Rand 

og  Hempe  ligesom  Brakteaterne. 
Confr.  Aarsb.  1867,  pag.  96,  og  Aarsb.  1868,  pag.  98,  hvor 

Medaillen  er  afbildet,  ligesom  den  er  afbildet  og  beskrevet  afProf. 

Aubert  i  Videnskabsselskabets  Forhandl.  1868. 

Stavangers  Amt.  XI— XV.  Avaldsnæs  Prestegaard:  6  romerske 
Kar  fundne  1834  ved  Udgravning  af  en  stor  Rundhaug,  Flaghaugen 

kaldet,  som  syntes  at  have  havt  et  af  Tømmer  bygget  Gravkam- 

mer. 1 
a)  Det  mærkeligste  af  disse  Kar  er  sandsynligvis  den  omtrent 

9  Tora.  høie,  rigt  udsirede  og  forgyldte  Bronce-  eller  Kobber- 

urne  (Krater),  som  er  afbildet  i  Urda  II,  Pl.  I,  fig.  11,  og  om 

hvilken  Biskop  Neumann  i  sin  Begeistring  siger:  „at  den  har 

været  den  skjønneste  af  alle  Oldtidsurner  i  Norden." 
Af  Hovedform  er  den  lig  Worsaae  No.  302  af  det  store 

Himlingøiefund,  der  indeholdt  ' en  saa  karakteristisk  Blanding 
af  romerske  og  barbariske  Gjenstande.  og  som  af  Boye  henføres 

til  Overgangen  fra  ældre  Jernalder  til  MelleinjeinaMerrn,  altsaa 

til  ca.  Aar  4">0.  Men  medens  Ornaraenteme  paa  den  danske 

ere  indgraverede,  har  denne  her  omhandlede  været  prydet  med 

rundtgaaende  Rækker  af  indlagte  Glastlus  og  af  paaloddede 

drevne  Sølvsirater  i  rige  Mønstre.    Unde.  Bunden  ere  udpuk- 

1  LigoBoro  paa  V«Men,  N.  Fornl.  p    144,  og  j»aa  Sætrang,  N.  Foml.  I4<>. 
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lede  dreiede  concentriske  Ringe  med  en  Stjerne  i  Midten.  Den 

har  to  Ører  med  tre  Huller  i  hvert  (confr.  Meckl.  Jahrb.  1870, 

Taf.  I,  fig.  1,  som  ogsaa  har  tre  Huller  i  Ørerne)  og  vreden 

Hank.   Da  den  fandtes,  indeholdt  den  brændte  Ben. 

b)  Mindre  kunstigen  udstyret,  men  af  samme  udprægede  romerske 

Oprindelse,  er  en  anden  klokkeformét  Krater  i  Avaldsnæs- 

fundet.  Den  er  næsten  10  72  Tom.  høi  og  10  Tom.  overMun- 

dingen,  har  en  omtrent  1  Tom.  høi  dreiet  Fod,  2  Ører  og  en 

vreden  Hank,  men  ingen  Forsiringer.  Ifølge  N.  Fornl.  pag. 

343  er  den  forgyldt  (?)  og  var,  da  den  fandtes,  ogsaa  fyldt  med 

brændte  Ben.  Afbildet  i  Urda  II,  fig.  10.  Den  ligner  den  i 

Romergraben  ved  Haven  fundne  i  Mecklenb.  Jahrb.  1870,  Pl. 

II,  fig.  17  afbildede. 

c)  Det  3die  er  et  skaalformet  Broncekar,  desværre  saa  ødelagt, 

at  dets  oprindelige  Form  ikke  længer  skal  kunne  sees,  men 

sandsynligvis  ligt  W.  No.  304.  Det  har  over  Mundingen  maalt 

omtr.  12  Tom.  og  som  Prydelser  paa  Siderne  havt  tre  Løvehove- 

der  af  fuldendt  romersk  Arbeide  og  udmærket  bevarede.  I  hvert 

Løvegab  hænger  en  Ring  af  omtrent  2  Tom.  Diameter.  Et  af 

disse  Løvehoveder  er  afbildet  i  Urda  H,  Pl.  I,  fig.  9. 

d)  Bronceskaal  med  Fod  og  sandsynligvis  oprindelig  af  Hovedform 

lig  Kjørstadskaalen  og  Worsaae  No.  301  eller  Meckl.  Jahrb. 

1870,  pag.  130,  Tab.  I,  fig.  2. 

e)  Rester  af  et  forsiret  Sølvkar  33/4  Tom.  i  Tvermaal;  da  jeg  ikke 

endnu  har  været  saa  heldig  at  se  dette  Fund  og  nogen  egent- 

lig sagkyndig  Beskrivelse  over  samme  ikke  er  udkommet,  kan 

jeg  ikke  med  Bestemthed  sige,  om  dette  Kar  er  af  romersk 

Oprindelse  —  men  Sølvkar  forekomme  ofte  i  de  romerske 
Fund  i  Danmark. 

f)  Broncesil  af  den  i  saa  mange  romerske  Fund  fremtrædende 
Form. 

Avaldsnæshaugen  indesluttede  altsaa  et  af  de  paa  romerske 

Broncekar  rigeste  Fund,  man  kjender  fra  hele  Norden,  det  inde- 
holdt desuden  ogsaa  mange  andre  utvivlsomt  romerske  Gjenstande, 

f.  Ex.  28  hele  og  flere  knuste  Brikker  af  mørkeblaat  og  lyseblaat 
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Glas,  hvilket  Slags  romerske  Oldsager  ofte  er  fundet  i  norske  Grav- 

hauger lige  op  til  Nordlands  Amt  (Somnæs,  Helgeland). 1 '  I  Dan- 
mark ere  de  ogsaa  fundne  ved  ubrændte  Lig  (Antiq.  Tidsskr. 

1846,  22,  Annal.  1850,  p.  361,  og  1861,  p.  305,  Nydam  Mose  p.  51,  No. 

52),  men,  saavidtjeg  ved,  aldrig  i  Sverige,2  hvor  derimod  Benbrik- 
ker  ere  paatrufne  (Ulltunafundet  ogBruzelius,  II,  pag.  91)  lig  dem 

i  de  norske  og  danske  Grave.  Af  Vaabnene  i  Avaldsnæsfundet 

kan  Sværdet  visselig  med  Grund  ansees  for  at  være  af  udenlandsk 

Oprindelse ;  det  var  fastrustet  i  en  med  Bronce-  og  forgyldte  Sølvbaand 

rigt  prydet  Skede.  Desuden  fandtes  6  Fingerringe  af  Guid,  en  Guld- 
naal  og  en  pragtfuld  aaben  Halsring  af  Guid  (Metalværdi  350  Spd.) 

samt  en  Broncekjedel  af  almindelig  Form  (Rygh,  Aarbøger  1871, 

pag.  158,  Anm.).  Avaldsnæsfundets  Guldsager  veie  tilsammen 

omtr.  50  Lod  (Rygh,  Aarsb.  184). 

XVI.  Klep  Pgd.,  Hauge:  stort  Broncefad  fundet  i  et  langt 

Gravkammer,  uden  sikker  Efterretning  om  med  brændte  eller 

ubrændte  Ben.  Karret  er  19V2  Tom.  over  Mundingen  og  3V2Tom. 

dybt,  har  en  lav  Fod,  flad  Bund  og  rette  Sider.  Sin  romerske 

Oprindelse  beviser  det  ved  3  Hanker  i  Form  af  Menueskehoveder, 

hvorfra  udgaa  krumme  Bøiler,  der  ende  i  Dyrehoveder  med  op- 

staaende  Ører,  og  hvori  hænger  løse  sexsidede  Ringe.  Fundet  for- 

resten er  ovenfor  beskrevet  under  „Glaskar"  No.  XIII.  Karret  er 
afbildet  i  Aarsb.  1869,  fig.  19. 

XVII.  Klep,  Pgd.,  Anda:  Et  i  usædvanlig  Grad  vel  bevaret 

Broncespand,  afForm  ligesom  de  foran  nævnte  Kratere  ligt  Worsaae 

No.  302,  9V2  Tom.  høit  og  93/4  Tom.  over  Mundingen.  Foden  er 
lidt  over  1  Tom.  høi  og  4V2  Tom.  tversover.  Under  Randen,  der 

er  meget  tyk,  og  hvorpaa  er  fæstet  to  i  Bladform  ornamenterede 

Ører,  sees  syv  rundt  Karret  inddreiede  Linier.  To  lignende  ere  ogsaa 

inddreiede  strax  ovenfor  Foden.  Hadden  mangler,  men  Hulleme  i 

Ørerne  bære  tydelige  Spor  af  Slid.  Paa  Karrets  ene  Side  er  over  et 

lidetBrud  tilklinket  en  rund  Metalplade  omtr.  1%  Tom.  i  Diameter. 

J  Aarsbcrctn.  1866,  p,  89. 

*  Det  Antagcndo,  at  de  i  Apollovasen   fundne  smeltede  Glasstykkcr  skulde  have 
været  Glasbrikkcr,  er  mere  end  usikkert.    Rimeligere  har  de  været  Glasperler. 
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Dette  smukke  romerske  Kar,  der  ikke  tidligere  er  kjendt  eller 

omtalt,  blev  fundet  1871  eller  1872  fyldt  med  brændte  Ben  under 

en  Helle  i  en  Gravhaug  paa  ovennævnte  ogsaa  formedelst  andre 

mærkelige  Fund  bekjendte  Anda  Gaard.  Det  eies  nu  af  Hr.  Teg- 
nelærer  og  Proprietær  Hansson  paa  Tjensvold  ved  Stavanger. 

XVHI.  Højland  Pgd.,  Hove:  Broncekar  med  Fod,  Ører  og 

Broncehank  —  Krater  —  Hovedform  lig  Worsaae  No.  302;  fundet 

1843  i  en  Gravhaug  utvivlsomt  med  stort  Kammer.  Karrets  Fod 

er  omtr.  V/2  Tom.  høi,  Siderne  ere  temmelig  rette,  Ørerne  trekan- 
tede  med  et  Hul  og  ikke  paaloddede.  Hanken  er  rund  paa  Midten, 

men  forresten  flad.  Til  Fundet  hører  desuden  Stykker  afLerurner, 

Sværd  og  andre  Vaaben,  to  gjennemborede  runde  Stenskiver,  to 

Guldfingerringe  og  to  Guldarmringe,  hvortil  Sidestykker  i  Thorsbjerg 

Mosefund,  afb ildede  Pl.  16,  fig.  20  og  21  i  Professor  C.  Engel-  • 
hardts  Beskrivelse. 

Søndre  Bergenhus  Amt.  XIX  og  XX.  Fane  Pgd.:  to  Bron- 

cekar, fundne  1847  i  en  Gravhaug.  Det  ene  har  tre  Ører  i  Form 

af  Dyrehoveder  og  var  fyldt  med  brændte  Ben,  over  hvilke  det 

andet  Kar  var  hvælvet.  Begge  ere  af  samme  Form,  men  det  sidste 

mangler  Ører.  Denne  min  Kundskab  om  disse  Kar  har  jeg  fra  N. 

Fornl.  p.  413.  Nærmere  Beskrivelse  savnes  endnu.  I  samme  Grav 

fandtes  4  runde  Stenskiver,  en  do.  af  Ben  og  nogle  smaa  Sølvsager. 

Nordre  Bergenhus  Amt.  XXI  og  XXII.  Sogndal  Pgd.,  Kvale: 

Broncefad  og  en  Bronceøse  (Kasserolle),  fundne  1868  ved  at  tage 

Veifyld  fra  en  Haug.  Andre  Oldsager  eller  Spor  af  Begravelse 

bleve  ikke  bern ærkede.  Bronceskaalen  er  liy2  Tom.  i  Diameter  og 

omtr.  23/4  Tom.  høi;  udvendig  er  inddreiet  to  Cirkelstriber  lidt 
nedenfor  Handen  og  i  2  Liniers  Afstand  fra  hinanden.  Bronceøsen 

er  indvendig  forsølvet  eller  rettere  fortinnet  og  udvendig  prydet 

med  to  Cirkelstriber.  Det  4  Tom.  lange  Skaft  er  prydet  med  for- 

skjellige indridsede  Figurer.   Aarsb.  1869,  p.  43. 

Nordre  Throndhjems  Amt.  XXIII.  Beitstadens  Pgd.,  Over- Bein: 

en  Broncehank  med  to  Ører,  hvorpaa  Brystbilleder  med  Halsbaand 

og  derunder  Palmetter.  Hanken  er  femsidet  og  har  paa  Midten 

en  opstaaende  fast  Ring,  dens  Kroge  forestiller  Slanger.    Den  er 
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fundet  tilfældigvis  for  mange  Aar  siden  i  en  Jordhaug.  Hanken 

har  Lighed  med  Worsaae  No.  307,  men  er  langt  finere  udført  og 

bedre  arbeidet.    Afbildet  i  Aarsb.  1867,  Pl.  2,  fig.  20. 

XXIV.  Verdalen  Pgd.,  Halleim:  Broncesil,  funden  1870  i  et 

lidet  Kammer  afSten  sammen  med  brændte  Ben,  Næver,  en  Bron- 

cefitiula,  en  Naal  og  et  cylindrisk  Stykke  Bronceblik.  Silen  er 

stærkt  skadet,  confr.  Aarsb.  1870,  p.  15. 

XXV— XXVIII.  Levanger  Pgd.,  Gjete:  fire  romerske  Bronce- 

kar,  hvoriblandt  en  Øse  (Kasserol)  og  en  Sil  med  omtrent  5  Tom. 

lange  Skaft.  De  to  andre  Kar  beståa  af:  a)  en  Broncekjedel  med 
i  Bunden  inddreiede  concentriske  Cirkler.  Siderne  have  været  stærkt 

bugede  og  riflede  paa  skråa.  Under  Halsen  har  den  to  Baand  og 

to  inddreiede  Rænder.  Hanken  er  paa  Midten  rund  og  glat,  men 

.  nedenfor  fladere  og  prydet  med  smaa  indslagne  Ringe.  Ørerne  have 

været  ved  Nagler  fæstede  til  Kjedelens  Sider.  Baade  Ører  og 

Hank  ere  forsølvede,  b)  Et  Broncefad  med  to  Cirkler  inddreiede 

i  Bunden  ligesom  paa  det  laveste  af  Siderne.  Fra  Bunden  og  ind- 

til  midt  paa  Siderne  gaar  drevne  Linier,  der  parvis  løbe  sammen 

i  Spidser.  Randen  er  ret  udbrettet  og  med  en  inddreiet  Linie. 

Disse  fire  romerske  Kar  fandtes  1868  under  tre  Stenheller  paa 

Bunden  af  en  Gravhaug.  Ved  Oldsagerne  laa  brændte  Ben,  en 

Fugleklo,  en  Sølvfibula,  to  glatte  Guldringe,  en  Naal,  smaa  drevne 

Sølvsirater  og  Tøistumper.    Aarsberetn.  1868,  pag.  16  og  17. 

Denne  Fortegnelse,  der  formedelst  de  ufuldkomne  Hjælpemid- 

ler,  som  have  staaet  til  min  Raadighed,  ingenlunde  gjør  Krav  paa 

eller  kan  gjøre  Krav  paa  at  være  fuldstændig,  viser  altsaa  alligevel 

mindst  28  ældre  Jernalders  romerske  Broncekar  fundne  i  Norge. 

Sammenstille  vi  disse  Resultater  med,  hvad  ovenfor  var  sam- 

let for  Danmarks  og  Sveriges  Vedkommende,  tinde  vi  følgende 
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52  Fund, 

hvori 

93  BroDcekar, 

I  Danmark  1865(      (af  mulig  romersk 

Oprindelse) 
hvo raf 

20  Siler  og  Øser. 
11  Fund, 

hvori 

I  Sverige  1872  (12  Broncekar, 
hvoraf 

1  „Kastrull". 

23  Fund, 

ri1/  hvori 

36  Glaskar. 

9  Fund, 

Sverige  1872  {  hvori 

9  Glaskar. 

1  Aarbø^er  1871,  pag.  445. 
Anm.  Jeg  vil  her  medtage  ogsaa  et  andet  Slags  Kar,  som  stadigen  forekommer  i 

Forbindelse  med  disse  nordisk-roraerske  Fund,  og  som  formedelst  deres  Ensar- 
tethed  saavel  i  Arbeidsmaade  som  Ornamenter  af  mange  ansees  for  at  være 

importerede  Industriproducter  ligesom  Glas-  og  Broncekarrene,  nemlig  de  eien- 
dommelige Træspand  med  Broncebeslag. 

I  Danmark  forekomme  de  hyppigt  i  de  sjællandske  Grave  (det  hos  Worsaae 
No.  311  afbildede  er  imidlertid  fra  en  norsk  Gravhaug).  I  Mosefundene  savnes 
de  heller  ikke,  confr.  Nydam  Mose,  p.  37.  Ifølge  Professor  C.  Engelhardts  før 
citerede  Fortegnelse  over  ældre  Jernalders  Fiind  i  Danmark  kjendte  man  i  1865 

15  Fund,  hvori  17  Træspand  med  Broncebeslag.  Hr.  Amtmand  Vedel  har  se- 
nere paa  Bornholm  opdaget  et  lidet  Exemplar  i  en  Gravkiste  med  ubrændt  Lig. 

I  Dr.  Lisch's  „R6mergråber"  i  Mecklenburg  blev  fundet  to  broncebeslaaede  Træ- 
spand, og  i  Beskrivelsen  nævner  Forfatteren  ogsaa  nogle  andre  tydske  Fund  af 

Træspand,  i  Almindelighed  indeholdende  brændte  Ben. 

I  frankiske  Grave  ere  de  forekomne  enkelte  Gange  som  store  Sjeldenheder, 

confr.  La  Normandie  souterraine,  p.  397,  fire  Træspand  med  Broncebeslag  —  dog 
noget  varierende  fra  de  i  Norden  fundne,  idet  f.  Ex.  de  tre  nederste  Baand  ere 
af  Jern,  hvilket  aldrig  er  bemærket  paa  de  nordiske. 

Noget  hyppigere  ere  de  opdagede  i  angelsaxiske  Grave,  (confr.  Akerman, 
remains,  p.  55  og  Pl.  XXVII,  R.  Smith,  collect.  antiq.,  Vol.  2,  pag.  160,  161 
og  169,  dog  langt  fra  saa  hyppigt  som  f.  Ex.  i  de  danske  Grave.  Mr.  Aker- 

man bemærker,  at  de  ere  fundne  i  saavel  Mænds  som  Kvinders  Grave,  men  at 

disse  vel  arbeidede  og  beslagne  Kar  maa  efter  Erfaring  fra  angelsaxiske  Grave 
alene  have  tilhørt  Rigfolk. 

Fra  hele  Sveriges  Land  kjendes  mærkeligt  nok  kun  et  Fund,  hvori  ét  Kar  af 
heromhandlede  Slags  (Jored,  Bohuslen). 
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Den  her  fremtrædende  Forskjel  er  visselig  allerede  mindre, 

end  man  efter  Landenes  Beliggenhed  skulde  have  ventet.  Men 

tage  vi  i  Betragtning,  hvor  langt  mere  undersøgt  og  bearbeidet 

det  antiqvariske  Feldt  er  i  Danmark  fremfor  i  Norge,  have  vi  Grund 

til  at  tro.  at  fremtidige  norske  Gravfund  end  mere  ville  formindske 

den  nuværende  numeriske  Forskjel  mellem  de  i  Danmark  og  de  i 

Norge  opdagede  romerske  Minder.  I  ethvert  Fald  er  det  sikkert, 

at  der  ingen  Forskjel  er  at  opdage  i  den  Indflydelse,  som  den  romerske 

Kulturstrøm  har  havt  paa  den  i  Danmark  og  paa  den  i  Norge  bosatte 

ældre  Jernalders  Befolkning,  thi  de  nationale  Oldsager  fra  denne 

Periode  i  Danmark  og  Norge  ere  forbausende  lige  og  overensstem- 

mende. Vi  finde  i  alle  de  tre  nordiske  Lande  den  samme  Dyg- 

tighed  i  Behandlingen  af  Metallerne,  de  samme  smagfulde  Former, 

den  samme  fine  Ornamentik  og  den  samme  Blanding  af  romersk 

og  nordisk  Smag,  hvilket  har  givet  Anledning  til  at  opstille  den 

„nordiskeu  ældre  Jernalder  som  en  særskilt  Klasse  eller  Afdeling 

af  den  store  nord-  og  vesteuropæiske  ældre  Jernalder.  I  sin  Af- 

handling  ,.den  ældre  Jernalder  i  Norge"  har  ogsaa  Professor  Rygh 
erklæret  Uligheden  mellem  danske  og  norske  Oldsager  for  at  være 

endog  mindre,  end  man  skulde  vente  efter  de  forskjellige  Natur- 

forhold og  Livsbetingelser.1   Men  denne  Ensartethed,  denne  Lig- 
Men  i  iutet  af  ovennævnte  Lande  have  disse  Kar  vist  sig  saa  hyppige  som  i 

Norge.  Det  har  ofte  været  skrevet  og  sagt,  at  Danmark  var  rigt  ogsaa  paa 
denne  Oldsagstype,  rigere  end  noget  andet  af  Nordens  Lande.  Men  i  Norges 
Oldsagssamlinger  opbevares  mere  end  30  Træspand  med  Broncebeslag  aldeles 
ensartede  med  de  danske. 

Som  Regel  indeholder  ingen  Grav  mere  end  et  saadant  Kar.  I  to  danske 
Fund  vare  imidlertid  to  Træspand.  I  Norge  kjendes  ogsaa  flere  Fund,  hvori  to, 

f.  Ex.  paa  Løken,  men  paa  Kjørstad  og  Holtan  var  3,  paa  Sætrang  5  og  efter 

Prof.  Ryghs  Opgivende  i  Aarbøger  1869,  p.  165,  skal  der  endog  være  fundet  6 
i  et  Kammer.  I  de  af  de  store  norske  Gravkammere,  der  indeholde  mange 

Knr,  mangle  de  sjelden.  Som  oftest  synes  de  at  være  tomme,  naar  de  findes; 

man  har  imidlertid  ogsaa  Efterretninger  om,  at  de  enkelte  Gnnge  have  gjort  Tje- 
neste som  Gravurner  og  indeholdt  brændte  Ben. 

Altsaa:  i  Norge  mere  end  30  Træspand  med  Broncebeslag. 
i  Danmark  1865      ——     17        —      i  15  Fund. 

i  Svorigc       —         — • —      1  — 
1  Aarbøger  1869,  p.  172. 
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hed  raaa  for  at  forklares  have  havt  en  og  samme  Grand,  begge 

Lande  maa  omtrent  samtidigen  have  været  Gjenstand  for  den 

samme  fremmede  Paavirkning,  der  kan  forudsættes  at  have  været 

temmelig  directe.  langvarig  og  jævn.  og  som  visselig  ikke  alene 

har  fundet  sit  Udtryk  i  Kunststil,  Smag  og  praktiske  Retninger, 

men  tillige  havt  stor  Indflydelse  paa  Befolkningens  aandelige  Ret- 

ning og  religiøse  Begreber.  Dette  fremlyser  af  Gravene  —  som 

desuden  efter  min  Mening  idetmindste  for  Norges  Vedkommende 

nedlægger  talrige  og  tydelige  Protester  mod  den  i  Indledningen 

citerede  og  hidtil  saa  ofte  fremsatte  Paastand.  ..at  den  romerske 

Kultur  skulde  være  kommen  pludselig  og  fuldt  udviklet  hid  op 

samtidig  med  den  nationale  eller  barbariske  ældre  Jernalder". 
Der  har  nemlig,  tror  jeg.  boet  jernbrugende  Folk  i  Norge  i  lange 

Tider,  førend  noget  Spor  af  romersk  Kultur  var  naaet  hid  op. 

Den  romerske  Indflydelse  maa  ved  Handel  og  andre  Forbindelser 

lidt  efter  lidt  være  trængt  ind  i  Landet,  men  saa  temmelig  hurtigt 

have  løftet  et  lærvilligt  Folk  til  det  hoie  Kulturtrin,  som  efter  Oldsa- 
gernes  utvivlsomme  Vidnesbyrd  Norges  Befolkning  har  indehavt 

henimod  den  ældre  Jernalders  Slutning. 

Den  Lighed,  som  her  er  omtalt,  strækker  sig  nemlig  ikke  over 

hele  den  ældre  Jernalder  —  idetmindste  at  slutte  efter  detKjend- 
skab,  man  for  nærværende  har  til  Oldtidsminderne  i  Nordens  Lande. 

Den  indskrænker  sig  til  Blandingstiden:  den  nordisk-romerske.  der 
i  Danmark  kraftigst  fremtræder  i  de  ældste  Mosefund  og  i  de 

sjællandske  Grave,  men  som  hos  os  forst  er  fuldt  udviklet  i  de 

Grave,  der  repræsentere  den  ældre  Jernalders  sidste  Aarhundreder. 

Blandt  de  norske  Gravhauger  fra  den  ældre  Jernalder  tror 

jeg  nemlig  at  kunne  udskille  tre  store  Grupper  eller  Gravformer: 

1)  Smaa  runde  Hauger  uden  Kammere.  med  brændte  Ben  og 

brændt  Gravgods. 

2)  Hauger  med  firkantede  Kammere,  brændte  Ben  og  delvis  brændt 

Gravgods. 

3)  Hauger  med  store  indtil  22  Fod  lange  Gravkister  med  dels 

brændte,  dels  ubrændte  Ben,  men  „ubrændf  Gravgods. 

Alle   disse   tre   Gravformer  eller  rettere  Begravelsesskikke 
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fremtræde  i  de  samme  Bygder  og  repræsentere  altsaa  ikke  lo- 
kale Eiendommeligheder,  men  en  fremadskridende  Udvikling.  De 

staa  ikke  mod  hverandre  som  adskilte,  begrændsede  Klasser,  men 

de  have  udviklet  sig  gjennem  en  Mangfoldighed  af  Overgange,  som 

neppe  endnu  kan  fremstilles  ved  Fundrækker  alene  eller  ved  Old- 
sager  i  Museerne,  men  som  hver  den,  der  vil  undersøge  en  større 

Mængde  af  norske  Gravhauger  fra  den  ældre  Jernalder,  vil  have 

let  for  baade  at  opdage  og  forfølge. 

Gravhaugerne  variere  vistnok  alle  i  Detailler,  men  ved  at 

vælge  hin  Inddelingsmaade  tror  jeg,  at  man  skal  kunne  samle  alle 

de  ulige  Gravformer  omkring  ovennævnte  tre  mest  karakteristiske 

Grupper  og  derved  udvide  Dateringsmuligheden  og  bringe  Orden 

i  Mangfoldigheden. 

Af  den  førstnævnte  Slags,  smaa  runde  Gravhauger,  sjelden 

indtil  tre  Alen  høie  og  samlede  paa  f  celles  store  JBegravelsespladse, 

findes  der  visselig  en  stor  Rigdom  i  Norge.  Hr.  Professor  Rygh 

er  ogsaa  af  denne  Mening, 1  men  indtil  for  nylig  have  de  formedelst 

deres  Fattigdom  paa  Gravgods  kun  været  lidet  paaagtede,  og  Mu- 
seerne kan  i  Almindelighed  kun  give  liden  Oplysning  om  dem.  I 

Smaalenene  har  jeg  undersøgt  flere  Hundreder,2  og  i  1870  har 
Professor  Rygh  undersøgt  og  beskrevet  en  saadan  Begravelsesplads 

paa  Ringerike. 3  Disse  Gravhauger  indeholde  uden  Undtagelse 
brændte  Ben.  Ligbrænding  har  været  den  oprindelige  nationale 

Skik  og  har  vistnok  aldrig  nogen  Gang  ganske  ophørt  i  Norge 
førend  ved  Kristendommens  Indførelse.  De  blindte  Ben  ere  enten 

udbredte  over  Haugens  Bund  paa  et  Lag  af  Kul,  hvilket  jeg  anser 

for  den  ældste  Jernalders  Begravelsesform  i  Norge,  eller  de  ligge 

samlede  i  Ilob  i  Aliiiindelighed  midt  i  Haugen,  men  enkelte  Gange 

har  man  ogsaa  fundet  dem  fyldte  i  et  under  Haugen  i  .lorden  gra- 

vet Hul.4  Denne  Hob  bestaar  af  rensede  Ben,  som  ere  opsam- 

lede  paa  Ligbaalets  Tomt,  og  det  var  derfor  kun  en  liden  For- 

1  Confr.  Anrbøger  for  1860,  p.  160. 
2  Om  denne  Tids  „Gnwskikkeu  confr.  min  Beretning  1868. 
9  Aarsberetn.  for  1870. 

4  Bramiplorligncndc  Bc^ravelBor  i  Norge  confr.  min  Aarsbcretning  1868,  p.  74,  og 
Prof.  ttygbs  Berctn.  1870,  p.  121. 
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andring,  et  lidet  Skridt  fremad,  at  man,  efter  at  have  samlet  Be- 

nene i  et  Kar  for  at  bære  dem  fra  Ligbaalets  Tomt  hen  til  Haugen, 1 
istedetfor  at  tømme  dem  ud  lod  dem  blive  i  Karret,  Dette  er  de 

meget' hyppige  Gravhauger,  ,,hvori  en  Lerurne  med  brændte  Ben". 
Ofte  findes  ogsaa  kun  Skaar  af  en  Lerurne.  Mellem  de  brændte 

Ben  ligger  i  Almindeligned  nogle  udskaarne  Benstykker,  mere  eller 

mindre  fuldstændige  smaa  Benkamme  samt  enkelte  smeltede  Glas- 

perler,  de  første  Vidnesbyrd  om  en  Forbindelse  med  Udenverdenen, 

de  tidligste  Forløbere  dengang  som  i  Nutiden  for  Handelens  og 

Civilisationens  Indtrængen  blandt  Naturmenneskene. 

Denne  Begravelsesform  har  visselig  været  af  meget  lang  Va- 

righed.  I  Smaalenene,  det  eneste  Amt,  hvor  denne  Sag  er  paa 

nogen  Maade  undersøgt,  ere  de  ulige  talligere  end  hvilkensomhelst  af 

de  andre  og  senere  Begravelsesformer  og  give  Indtrykket  af  at  være 

Minder  fra  et  fredsommeligt,  stilfærdigt  Folk,  der  stod  paa  et  ikke 

ganske  lavt  Kulturtrin.  Kun  to  Gange  har  jeg  fundet  Vaaben  i 

disse  Grave,  en  Pilespids  og  et  Spyd.  Paa  Ringerike  fandt  deri- 

mod  Professor  Rygh  Spor  af  Vaaben  i  19  af  66  Hauger,  dog  intet 

Sværd;  men  dette  forandrede  Udstyr  af  Gravene  er  utvivlsomt 

Vidnesbyrd  om  en  yngre  Tid,  Spor  af  Handelens  Tiltagende  og  en 

deraf  følgende  større  Bevægelse  i  Landet. 

Importerede  Industri-  og  Kunstprodukter  begyndte  derfor  nu 

at  blive  gode  Modeller,  der  udviklede  de  Indfødtes  Smag  og  Be- 

greber.  De  første  Broncekar  fremtræde  i  Gravene,  de  fleste  sand- 

synligvis  af  indenlandsk  Arbeide,  f.  Ex.  de  ovenfor  (pag.  22)  om- 

talte for  Norge  karakteristiske  Broncekjedler,  hvoraf  en  hel  Klasse 

har  den  besynderlige  Form,  at  de  ere  videst  strax  ovenfor  Bunden, 

der  med  Siderne  danner  en  skarp,  fremstaaende  Vinkel,  hvilken 

Eiendommelighed  visselig  er  en  Arv  fra  de  ældre  Lerurner,  hvoraf 

som  bekjer.dt  en  Mangfoldighed  har  saadan  Hovedform,  ihvorvel 

de  aldrig  ere  saa  store  som  Broncekarrene. 

Men  som  før  bemærket  maa  disse  Broncekar  antages  for  at 

•  1  Confr.  min  Beretning  i  Aarsberetn.  1868,  p.  78,  Prof.  Rygb's  Beretn.  i  Aarsberetn. 
1870,  p.  125.  og  Amtmand  Vedel  „om  den  ældre  Jernalders  Begravelser  paa 

Bornholm",  i  Aarbøger  1872,  p.  12,  14,  15,  22  og  100. 
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have  været  temmelig  kostbare  og  derfor  kun  benyttede  til  at 

gjemme  mere  fornemme  Mænds  eller  Kvinders  Aske  i.  Enten  det 

nu  var  alene  for  at  beskytte  disse  værdifulde  Kar  mod  Haugens 

Tryk,  eller  allerede  af  en  anden  og  dybereliggende  Aarsag,  hvilket 

synes  rimeligere,  saa  fremtræder  samtidigen  med  dem  de  første 

Gravkammere,  smaa  firkantede  og  ligesom  afpassede  efter  Karrets 

Størrelse.  Ikke  alene  Broncekjedler,  men  ogsaa  Lerurner  ere 

fundne  nedsatte  i  og  beskyttede  af  saadanne  smaa  Stenkammere. 

Dog  synes  denne  Begravelses maade  i  smaa  Gravkammere  al- 

drig at  være  bleven  meget  almindelig  eller  for  nogen  Tid  ene- 
herskende. 

Selv  enkelte  Broncekar  ere  fundne  indsatte  løse  i  Gravhaugen 

eller  i  et  Hul  under  en  Helle, 'og  en  storMængde  efter  Oldsagerne 
og  andre  Kjendemærker  omtrent  samtidige  Fund  ere  fremdeles  blevne 

nedlagte  uden  nogen  nu  synbar  Beskyttelse,  dog  saaledes,  at  f.  Ex. 

en  Skjoldbule  gjør  Tjeneste  som  Gravurne  eller  idetmindste  til  deri 

at  gjemme  Gravgodsets  mindre  Gjenstande. 

Men  uagtet  vi  allerede  i  disse  Grave  finde  romerske  Smykker 

og  Toiletgjenstande,  ja  endog  romerske  Kar  af  Bronce  og  Glas, 

talrige  Vidner  altsaa  om,  at  den  romerske  Kultur  eller  rettere 

Handelsforbindelse  har  gjort  store  Fremskridt  i  Norge,  er  dog  Lig- 
brænding  fremdeles  den  eneste  herskende  Gravskik.  Og  ihvorvel 

Vaaben  ere  blevne  hyppigere  Gaver  til  den  døde  (i  22  af  78  Grave 

med  Broncekjedler),  ere  de  dog  fremdeles  behandlede  paa  gammel 

national  Vis,  det  vil  sige,  brændte  paa  Ligbaalet  og  nedlagte  i 

Graven  i  ubrugelig  Stand  sammenbøiede  og  forsætligen  ødelagte. 

Derimod  har  man  skaanet  de  mindre  Smykkesager,  og  dette  første 

Træk  af  en  ny  og  fremmed  Betragtningsmaade  have  vi  at  takke  for 

de  første  Midler  til  en  omtrentlig  Tidsbestemmetae  indenfor  Nor- 

ges ældre  Jernalder:  paa  Ringerike  fandt  Professor  Rygh  i  et  saa- 
dant  [idet  Kaminer  blandt  andet  et  Beslag  til  Skjohlhaandtag  ligt 

Thorsbjerg  Mosefund  Pl.  8,  tig.  9, 1  og  i  Aarsb.  1870,  p.  98,  oplyser 
han,  at  i  en  Broncekjedel  af  heromhandlede  Slags,  funden  1862 

1  Aarsberfitn.  1870,  p.  101. 
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paaBraaten,  Ringerike,  laa  to  smaa  Guldringe  Cormhufvudringar') 1 
i  Form  og  Sirater  nøie  overensstemmende  med  Brudstykker  af 

Armringe  i  Thorsbjergsfundet, 2  som  antages  at  være  nedlagt  ved 
Midten  af  3die  Aarh. ;  paa  Hannem,  Hedemarken,  fandt  jeg  under 

en  saadan  Kjedel  Hængedopper  af  Bronce,  der  i  Norge  høre  til 

de  sjeldnere  Ting,  men  som  i  Danmark  forekomme  i  stort  Antal 

i  de  ældste  Mosefund;  paa  Lunde,  Eker,  Buskeruds  Amt,  fandtes 

i  en  Broncekjedel  ovenpaa  de  brændte  Ben  en  Sølvfibula,  paa 

hvis  Naal  var  indheftet  en  Guldberlok  og  en  Spiralring,  og  i 

Tune,  Smaalenene,  fandt  jeg  ved  en  samtidig  „Lerurne  i  Kammer" 
en  Guldberlok,  Mosaikperler  og  to  smaa  bøileformede  Fibulaer. 

Lignende  Berlokker  ere  i  Danmark  fundne  med  romerske  Old- 

sager  fra  Denaralderen,  f.  Ex.  Worsaae  No.  377  sammen  med  No. 

301,  308  og  370, 3  og  i  Sverige  ligeledes;  confr.  „den  aldre  Jern- 

åldern  i  Norrland",  pag.  17  (i  en  Grav  med  ubrændt  Lig);  paa 
Hauge  i  Fortun  fandtes  endvidere  i  en  saadan  Kjedel  en  Guldbrak- 

teat,  og  endelig  i  ovennævnte  Fund  No.  IX  fra  Vanse,  Lister  og 

Mandals  Amt,  en  Mynt  eller  Medaille  af  Keiser  Valentinian  I  (omkr. 

Aar  370),  altsaa  udelukkende  Gjenstande,  der  tilhøre  den  ældre 

nordisk-romerske  Jernalder,  —  men  ogsaa  en  enkelt  Gang  eller 
enkelte  Gange  Gjenstande,  som  ere  beviste  at  tilhøre  Periodens 

Slutning.  Vi  maa  derfor  antage,  at  ogsaa  denne  Gravform  med 

Underaf delinger  har  havt  en  ikke  ringe  Varighed,  under  hvilken 

den  romerske  Kultur  har  vundet  mere  og  mere  Indpas  i  Landet, 

—  og  deri  ligger  netop  denne  Gravforms  store  Interesse,  at  fordi 

den  er  eiendommelig  for  Norge  og  indeholder  de  første  Oldsager, 

hvortil  Sidestykker  kan  paavises  i  de  danske  Mosefund  ogsjælland- 

ske  Grave,  de  første  Vidnesbyrd  altsaa  om  en  mere  direkte  For- 

bindelse mellem  Norge  og  Verdensriget,  ligesom  de  første  Tegn  til 

den  fremmede  Kulturs  Indvirkning  paa  Befolkningens  aandelige 

1  Månadsblad  1873,  14.  p.  24,  hvorefter  elleve  Ormhovedringe  forvares  i  „svenska 
statens  samling". 

*  Engelhardt,  Thorsb.   Mosef.  p.  61  og  Pl.  16,  fig.  20  og  21.    I  Kristiania  Uni- 
versitets Samling  findes  mindst  fire  Armringe  af  denne  Type,  i  Bergens  Museum  to. 

s  Annaler  1849,  p.  393. 
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Begreber  og  religiøse  Skikke,  danner  den  Overgangen  fra  de  rent 

nationale  Grave  til  de,  om  jeg  saa  maa  sige,  rent  romerske  i  de 

„store  Gravkammere",  som  jeg  strax  nedenfor  skal  omtale.  De 
smaa  firkantede  Rammere  ere  uundværlige  Led  i  Beviskjæden  for, 
at  den  romerske  Kulturstrøm  i  den  ældre  Jernalder  ikke  alene  har 

bragt  romerske  Produkter  til  Norge,  men  ogsaa  lidt  efter  lidt  for- 
andrede Gravskikke. 

Til  denne  Tid  vil  jeg  saaledes  henregne  f.  Ex.  ovennævnte 

under  norske  Glaskar  omtalte  Vøyenfund  med  de  pragtfulde  Sværd- 

haandtagsbeslag  af  Sølv  nedlagte  i  en  Skjoldbule,  og  det  eiendom- 

melige Gravfund  fra  Gaarden  By  paa  Ringerike,  hvori  en  sværd- 

formet  Jernbarre  eller  et  ufuldendt  Sværd  (det  har  nemlig  aldrig 

været  slebet),  som  paa  Grebtungens  ene  Bredside  bærer  et  rundt, 

men  noget  utydeligt  Stempel,  det  første  i  Norge  paa  Oldsager  op- 
dagede  Fabrikstempel,  hvorfor  Sværdet  er  afbildet  og  omtalt  i 

Professor  C.  Engelhardfs  Nydam  Mosefund,  pag.  18,  idet  Forfatte- 

ren oplyser,  at  lignende  Mærker  skulle  forekomme  paa  Sværd  i 

Nydam-  og  Viemose. 
Endvidere  en  Samling  af  Gravfund  fra  Einang  i  Vestre  Slidre 

i  Valders,  der  ligesom  ovennævnte  to  Fund  alle  indeholde  tiere 

Gjenstaude,  hvortil  Sidestykker  forekomme  i  Nydam  Mose. 

Til  disse  Valdersfund  knytter  der  sig  af  flere  Grunde  en  sær- 

deles Interesse,  hvorfor  jeg  skal  tillade  mig  at  beskrive  dem  lidt 
nærmere. 

Omtrent  midt  paa  Slidredalens  østre  Skraaning  ligeoverfor 

Olbjerget  tindes  et  større  Antal  af  indtil  for  nylig  ukjendte  Grav- 

hauger, alle  ensartede,  det  vil  sige:  temmelig  vide,  men  flade,  sam- 

lede i  smaa  Grupper  paa  3  til  5  Stykker,  hyggede  af  Rullesten 

med  lidt  Jord  imellem  og  omgivne  med  Fodkjæder,  som  formedelst 

Bakkens  Skraaning  paa  Haugernes  lave  Side  næsten  antage  Ka- 
rakter af  Mure. 

Flere  af  disse  Gravhauger  bære  Bautastene  og  en  til  og  med 

en  Bautasten  med  Runeindskrift,  den  eneste  ældre  Jernalders  Ru- 

nesteu  „staaende  urørt  paa  sin  Gravhaug",  som  for  nærværende 
kjendes  i  Norden. 
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Runestenen  var  —  ligesom  Haugsamlingen  —  ukjendt  indtil 

1870,  da  jeg  af  Ingenieurlieutenant  Heyerdahl  fik  Underretning  om 

disse  Oldtidsminders  Tilværelse.  Formedelst  Distriktslæge  H.  C. 

Printz's  Tjenstvillighed  fik  jeg  i  1871  Aftryk  og  Tegninger,  som 
kunde  constatere  Runernes  Art,  og  i  1872  blev  Indskriften  gran- 

sket af  Professor  S.  Bugge.  Alle  dens  Runer  vare  læselige.  Sam- 

tidig undersøgte  jeg  Gravhaugen,  men  desværre  viste  den  sig  at 

være  gjennemgravet  allerede  før,  og  mit  Haab  blev  skuffet  om  et 

Fund,  der  baade  kunde  have  givet  nogen  Oplysning  om  Ru- 
neskriftens Alder  cg  kunde  være  bleven  belyst  af  denne.  Men 

samme  Vaar  havde  jeg  fra  Hr.  Distriktslæge  Printz  modtaget  to 

Fund,  der  vare  blevne  opgravede  af  en  Hauggruppe  nogle  Hundrede 

Skridt  nordenfor  Runestenshaugen,  og  hvori  forekom  det  paa  ved- 

føiede  Plade  afbildede  mærkelige  Sværd,  der  saavel  ved  Arbeids- 

maade  som  ved  sit  dobbelte  Fabrikstempel  beviser  sit  nære  Slægt- 

skab  med  de  i  Nydam  Mose  fundne  Sværd1  og  derved  daterer 

sig  selv.2 
I  denne  Gruppe  ligger  tre  Hauger  i  Rad  opover  Bakken. 

Sværdet  fandtes  i  den  nederste  og  mindste  midt  paa  et  Lag  af 

Kul  og  brændte  Ben  paa  Haugens  Bund.  Langs  Sværdet  laa  en 

firegget,  velformet  Landsespids  og  ovenpaa  denne  et  Spyd  med 

Modhager  og  12-kantet  lang  Fal  eller  Skaftrør  stærkt  forvredet  og 
bøiet  i  en  Halvcirkel,  der  omsluttede  en  Skjoldbule,  hvori  nogle 

Spænder,  et  sammenbøiet  Knivblad,  en  Syl  m.  m.  I  den  mellemste 

fandtes  en  Landsespids  og  en  Skjoldbule,  begge  af  Form  som  de 

i  forrige  Haug  og  ligeledes  liggende  paa  et  Lag  af  Kul  og  brændte 

Ben  paa  Haugens  Bund. 

I  den  øverste  og  største  blev  kun  fundet  Stykker  af  en  Skjold- 

bule, men  under  lignende  Omstændigheden  som  de  foregaaende. 

En  fjerde  Haug  laa  i  Høide  med  den  øverste  og  blev  under- 

søgt  af  Professor  S.  Bugge,  som  deri  fandt  en  Landsespids  og  en 

1  Confr.  Nydam  Mosefuncl,  Pl.  VII,  fig.  18. 

2  I  Nydam  Mose  fandtes  nemlig  ogsaa  34  romerske  Sølvmynter  prægede  mellem 
Aar  69  og  217,  hvorfor  man  sætrer  Mosefundets  Nedlægningstid  til  omtrent 
Midten  af  3die  Aarhundrede. 

Vidcnsk.-Selsk.  Forh.  1873.  15 
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Spydspids  med  Modhager,  begge  omtrent  lige  de  i  første  Fund 
omtalte. 

Nu  er  at  mærke,  at  ikke  alene  hint  Sværd,  men  ogsaa  samt- 

lige de  andre  i  disse  Hauger  fundne  Oldsager  have  sine  Modstykker 

i  Nydamfundet: 

Landsespidserne  ere  lig  Nydain  Pl.  X,  fig.  20  og  XI,  fig.  39. 

Spydspidserne  ere  lig  Ny  dam  Pl.  X,  fig.  29  og  XI,  fig.  31. 

Og  Skjoldbulerne  ere  lig  Ny  dam  Pag.  21, 

ja  selv  Kniven  og  Spænderne  kunne  gjenfindes  i  Mosefundets  Afbild- 

ning  og  ere  dog  fundne  i  Valders's  høie  Fjelddal. 
Formedelst  denne  store  Overensstemmelse  og  Ensartethed 

mellem  disse  Gravfund  kunne  de  forhaabentlig  erstatte  Savnet  af 

Oldsager  i  selve  Runestenshaugen  og  derved  benyttes  til  nærmere 

at  bestemme  Runeindskriftens  omtrentlige  Alder,  saafremt  ikke 

allerede  Sværdet  alene  vilde  have  været  paalidelig  nok  Tidsan- 

giver.  Thi  Sværdét  er  selvfølgelig  det  mærkeligste  og  mest  karak- 

teristiske Stykke  blandt  de  fundne  Oldsager.  Det  er  tveegget, 

damasceret  og  med  dobbelte  Hulrænder  paa  hver  Side  af  Klingen. 

Stemplerne  ere  anbragte  paa  den  ene  Bredside  strax  nedenfor  Greb- 

tungen,  først  et  hjulformet,  derefter  et  aflangt  firkantet  med  op- 

høiede  latinske  Bogstaver,  sandsynligvis  et  Navn,  hvoraf  kan  læses 

RANVICI  .  .  .  Det  har  været  brændt  paa  Ligbaalet  ligesom  de 

andre  Oldsager,  er  derefter  blevet  bøiet  eller  ligesom  lagt  dobbelt 

og  dækkes  af  en  glat  Grlødningpskal,  der  har  beskyttet  det  me- 

sten  ganske  mod  Rustens  Angreb. 

Saadanne  damascerede  og  stemplede  Sværd  ere  hidtil  kun 

fundne  i  enkelte  af  de  danske  Moser.  I  Norge  ere  de  ikke  før 

fundne,  maaske  med  Undtagelse  af  hint  ovennævnte  fra  By  paa 

Ringerike.  I  svenske  Fund  ere  de  endnu  ukjendte  ligesom  —  saa 

vidt  jeg  ved  —  i  de  danske  Gravfund,  ihvorvel  de  enkelte  Gange 

ere  forekomne  i  danske  Markfund.1  Angaaende  deres  Oprindelse 
ere Meoingerne  delte,  thi  uagtet  de  latinske  Bogstaver  i  Stemplerne 

har  man  dug  endnu  ikke  fondet  noget  Navn,  der  ligesom  paa  Kas- 

serollernes'  Fabrikstempler  har  romersk  Klang.  Af  Formerne  kan 

'  Confo  N)<iam  Hom/b ptg.  Ti. 
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heller  intet  sluttes,  da  man  uheldigvis  skal  kjende  kun  meget  lidet 

til  de  romerske  Sværd.  Nogle  have  troet,  at  man  formedelst  Da- 

masceringen  burde  tillægge  dem  en  orientalsk  Herkomst,  men  sand- 

synligvis  ville  først  fremtidige  Fund  kunde  skaffe  Vished  i  denne  Sag. 

Da  man  imidlertid  ved,  at  flere  af  de  af  Romerne  saakaldte 

Barbarer  udmærkede  sig  fremfor  Romerne  som  Vaabensmede,  at 

saaledes  f.  Ex.  baade  iberiske  og  noriske  Sværd  vare  søgte  i  Rom, 

har  man  i  Overensstemmelse  med  Stemplernes  Navnformer  fore- 

løbig  nøiet  sig  med  at  erklære  dem  for  ,,ikke  romerske1'  og  givet 

dem  den  vidtomfattende  Titel  „barbariske". 
I  Ny  dam  Mose  fandtes  90  damascerede  Sværd  af  100;  i  det 

yngre  Vimosefund  derimod  kun  14  af  67.  Fabrikmærker  paa  Svær- 
dene  vare  imidlertid  sjeldne,  og  Stempler  med  latinske  Bogstaver 

endnu  sjeldnere  (i  Nydam  8  a  10);1  derfor  er  det  ikke  umu- 
ligt,  at  der  blandt  de  talrige  i  Norge  fremgravede  ældre  Jern- 

alders Sværd  kan  tindes  mange  flere  end  dette  af  fremmed  Oprindelse. 

Men  i  ethvert  Tilfælde  vil  Einangsværdet  have  en  særskilt 

stor  Interesse,  fordi  det  saa  aabenbart  henfører  sig  selv  til  den  i 

Nydamfundet  repræsenterede  eiendommelige  Sværdgruppe.  Det 

har  ved  Gravlægningen  været  saagodt  som  nyt  —  bærer  idetmindste 

Fald  intet  Spor  af  Slid  og  kan  derfor  ikke  have  været  længe  paa 

Veien  fra  det  ukj endte  Værksted  og  op  til  Norge.  Utænkeligt 

eller  usandsynligt  er  det  ikke,  at  en  norsk  Kriger,  som  har  været 

i  Tjeneste  i  Syden,  har  bragt  dette  fortrinlige  Vaaben  med  sig 

tilbage.  Det  vilde  isaafald  være  et  nyt  Vidnesbyrd  om  Nordmæn- 

denes  tidlige  Forbindelse  med  Sydens  Kulturlande  —  ligesom  disse 

Valdersfund  i  sin  Helhed  ere  mærkelige  Vidnesbyrd  om  den 

Overensstemmelse  i  Smag  og  Stil,  der  allerede  i  det  3 die  Aar- 

hundrede  formedelst  den  romerske  Kulturs  Paavirkning  gjorde  sig  gjæl- 
dende  over  hele  Norden  ligefra  Sønderjylland  til  Norges  Fjelddale. 

I  1868  havde  man  Underretning  om  ca.  90  Hauger  med  store 

Kammere  eller  Gravkister. 2   For  nærværende  kjendes  visselig  mere 

1  Alle  i  Danmark  fundne  Oldsager  med  romerske  Fabrikstempler  ere  opregnede  af 
Prof.  Engelhardt  i  Aarbøger  1871,  p.  432. 

2  Aarbøger  1869,  p.  166. 

15* 
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end  120.  Kamrene  ere  sjelden  under  Mandslængde  og  fra  to 

til  fire  Fod  høie  og  brede,1  ofte  rige  paa  Gravgods  og  vel  at 
mærke.  i  denne  Gravgruppe  ere  ikke  alene  Smykkesagerne,  men 

ogsaa  Gravgodsets  andre  Gjenstande  nedlagte  i  bedste  Orden  og 

i  velbevaret  Tilstand.  Jeg  idetmindste  kjender  intet  saadantFund, 

hvori  Spor  at"  forsætlig  Ødelæggelse  har  været  at  opdage. 
Gravgodset  saavel  som  Gravenes  Indredning  viser  i  mange 

Tilfælde  en  stor  Lighed  med  de  sjællandsks  Grave,  der  indeholde 

ubrændte  Lig  nedgravede  i  Grusbakker  og  antages  for  sam- 

tidige med  de  slesvigske  Mosefund. 8  Lad  os  for  end  mere  at  be- 
lyse dette  Faktum,  der  synes  hidtil  at  være  undgaaet  i  altfor  høi 

Grad  de  danske  Oldgranskeres  Opmærksomhed,  sammenligne  en 

saadan  dansk  ældre  Jernalders  Grav  og  et  norskt  stort  Grav- 

kammer".   Lad  os  f.  Ex.  tage: 

Strøbyfundet3i  Præstø  Amt  ogKjørstadfundet4i  Gudbrandsdalen. 
1 1  raven  9  Fod  lang  og  omfor,  halvt  Kammeret  8  Fod  langt  og  4  bredt 

sa a  bred 

f  vidt  med  Grus  halvfyldt  med  Sand  og  Sten 

ubrændt  Lig  ubrændt  Lig 

romersk  Broncevase    .    .    .    .  !  romersk  Broncevase 

Kasserolle  med  Sil  to  Træspand  med  Broncebeslau 

Træspand  med  Broncebeslag 

En  Glasskaal  paa  Ligets  Bryst 

Træspand  med  Broncebeslag 

Tre  (rlasskaale,  ved  Brystet 
Lerurne  Lerurne 

Fingerring  af  Guid  (  Tre  Guldtingerringe 

1H  Brikker  til  Bretspil    ...    Et  næsten  kuglef.  Stykke  Bronce 
llaarnaal 

To  Fibulæ 

Sax 

To  Jernskrabere  o.  s.  v. 

Her  er  en  overraskende  Lighed  —  saa  godt  som  ingen  anden 

Forskjel,  end  at  det  norske  Fund  som  altid  laa  i  Haug,  medens 

1  Aarbøg?r  1869,  p  I  fil 
1  Nydarn  Ifotefaild,  |>.  .r><>. 
J  Annal.  .-  1801,  p,  3<>f>. 
4  AartbwettL  1 867,  p.  r)7. 



229 

det  danske  8  Fod  under  Bakken.  Og  begge  røbe  de  en  stærk 

romersk  Paavirkning  —  ja  de  svare  næsten  fuldstændigen  til  den 

romerske  Opfatning  af  Gravens  Hensigt.  Efter  de  romerske  Be- 

greber  var  nemlig  som  bekjendt  Graven  en  Bolig,  hvori  den  døde 

trak  sig  tilbage  for  at  leve  et  uforstyrret,  men  med  sit  foregaaende 

ensartet  Liv.1  Døden  var  en  Fortsættelse  af  Livet. 2  Derfor  med- 

gav man  de  Døde  Klæder,  Smykker  og  Levnetsmidler,  Krigeren 

hans  Vaaben,  Haandværkeren  hans  Kedskaber  og  Kvinderne  deres 

Toilettegjenstande. 

I  mange  af  de  norske  store  Gravkammere  finder  man  disse 

Hensyn  iagttagne;  man  har  endog  fundet  Gravkar  med  Træslev 

oppe  i3  til  yderligere  Bevis  for,  at  der  virkeligen  har  været  nedsat 
Mad,  Drikke  og  andre  Livsfornødenheder  i  Kammerets  mange  og 

forskjellige  Kar.  Ikke  sjeldent  har  man  endog  fundet  Køgelse  for 

at  gjøre  Ligheden  fuldstændig.4  Som  ovenfor  oplyst  er  ogsaa  den 
gamle  nationale  Skik  at  forsætligen  ødelægge  Gravgodset  fortrængt, 

kort  sagt  vi  have  saadanne  store  Gravkammere,  der  for  Indrednin- 

gens  Vedkommende  lige  saa  godt  skulde  kunne  antages  for  at  være 

ordnede  af  Romere  og  bestemte  for  Romere  som  Gravene  ved 

Håven,  Grabow  og  de  sjællandske  Grave.  Og  dog  er  der  ingen 

Tvivl  om,  at  ogsaa  disse  Grave  ere  byggede  'af  og  indrettede  for 
Landets  egne  Børn. 

For  det  første  er  nemlig  saavel  Gravhaugerne  som  de  store 

omhyggeligen  opførte  Gravkammere  eiendommelige  for  Norge,  for 

det  andet  kan  ogsaa  indenfor  denne  Klasse  Udviklingen  forfølges 

gjennem  en  Mangfoldighed  af  Overgange  fornemmelig  i  Gravenes 

Udstyr.  Fra  kun  at  indeholde  2  Lerurner  med  brændte  Ben  lige- 

som.de  smaa  firkantede  Kammere  og  deres  samtidige,  kan  alle 

Trin  forfølges  med  alt  mere  og  mere  rigt,  men  ogsaa  mere  og  mere 

fremmed  Gravgods  — indtil  hine  fuldtudviklede  romerske,  hvorpaa 
det  ovennævnte  Kjørstadfund  var  et  Exempel. 

1  Marquard,  Romische  Privatalterthiimer,  I,  p.  367. 
2  La  Normandie  souterraine,  p.  197. 
3  Norske  Foml.  p.  285. 

4  Aarsberetn.  1867,  p.  57.    Norske  Foml.  p.  285,  392  og  407. 
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Den  forvirrede  Sammenblanding  af  nyt  og  gammelt,  afhjemligt 

og  fremmed,  som  ofte  giver  sig  tilkjende  i  de  store  Gravkammeres 

Indredning,  skyldes  tydeligen  de  indfødtes  uklare  Opfatning  af  de 

nye  Skikke.  Uagtet  Indførelsen  af  de  store  Gravkammere  kjæm- 

per  saaledes  fremdeles  den  nationale  Skik,  Ligbrændingen,  med  den 

fremmede  Kulturs  nye  Begravelsesmaade. 

At  bygge  store  kisteformede  Kammere  for  deri  at  nedlægge 

nogle  Haandfuld  af  brændte  Ben  synes  allerede  at  røbe  en  Misfor- 

staaelse,  med  ogsaa  i  Gravenes  Indretning  forresten  ser  man  Vid- 

nesbyrd  om,  at  de  nye  Gravskikkes  Hensigt  eller  Betydning  ikke 

har  været  forstaaet  af  Befolkningen,  som  derfor  undertiden  ligesom 

har  været  i  Uvished  om,  hvorledes  man  egentlig  og  bedst  skulde 

bære  sig  ad. 

Ifølge  Fundberettelserne  ere  de  store  Kammere  snart  fyldte 

med  Jord,  snart  aabne.  Som  rimeligste  Forklaring  for  denne  For- 

skjellighed  har  jeg  tænkt  mig,  at  de,  hvori  Jord,  have  indeholdt 

brændte  Ben,  medens  de  andre  ubrændte  Lig.  Ligesom  det  er  na- 

turligst at  antage  de  store  Kammere  med  ubrændte  Lig  for  yngre 

end  dem,  hvori  brændte  Ben,  saaledes  kan  man  visselig  ogsaa  i 

Gravgodset  finde  Bestyrkelse  for  denne  Antagelse.  Endnu  lader 

vistnok  en  fuldstændlg  eller  nøiagtig  Klassificering  af  denne  Perio- 

des Oldsager  sig  vanskeligen  gjennemføre,  men  i  ovennævnte  Kjør- 
stadfund  med  ubrændt  Lig  var  f.  Ex.  en  Guldring  med  indfattet 

oval  Glasflus  af  Hovedform  lig  Worsaae  No.  381,  som  i  Danmark 

henregnes  til  Mellemjernalderen,  og  i  f.  Ex.  Holmegaardsfiradet 

(Aarbøger  for  1869,  p.  l().r))  med  brændte  Ben  to  dragehovedfor- 
mede  Fibulaer,  af  dem  med  tre  Knopper  paa  Hagstykket,  hvilke 

endnu  aldrig  ere  fundne  i  Grave  i  Danmark,  men  derimod  fore- 

komme talrige  i  Norge1  enkelte  Gange  endog  allerede  i  de  smaa, 
firkantede  Kammere,  (confr.  Aarsberetn.  1869,  p.  101,  No.  2).  De 

1  Confr.  svensk  antiqv.  Tidskrift:  H.  H.  „den  aldre  Jerualdern  i  Norrland". 
Fornden  de  der  anførte  i  Norge  fundne  kan  nrevnes  Aarsb  1870,  j>.  48,  3 

dra^chovcd formede j  Ahi sl.crctn.  1871.  p.  f>.r>,  1  do.,  sammesteds  p,  95,  1  do; 
BtgBerfnmiei,  Bedemnrkeo  1872,  2  do.,  og  Langi-bofundet,  Stokke,  Jarlsberg 
1872,  3  do. 
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store  korsformede  Bøilefibulaer  fremtræde  for  første  Gang  i  Norge 

i  disse  store  Kammere,  men  uvist  om  de  fincles  alene  i  Grave  med 

ubrændt  Lig  eller  ogsaa  ved  brændte  Ben. 

Ved  Spørgsmaalet  altsaa,  om  man  blanclt  de  norske  Gravhauger 

kan  udskille  nogen  bestemt  udpræget  Mellemjernalder, 1  vil  jeg  svare, 
at  alle  de  Eiendommeligheder,  der  ere  opgivne  som  Kjendemærker 

for  denne  af  østromersk  Paavirkniug  karakteriserede  Kulturperiode, 

visselig  ikke  optræde  mindre  kraftigen  i  Norge  end  i  noget  af  de 

andre  nordiske  Lande,  at  det  derfor  neppe  er  vanskeligere  i  Norge 

end  i  Danmark  at  paavise  Grave,  der  indeholde  alle  hine  Mellem- 

jernalderens  Eiendommeligheder:2  de  østromerske  Guldmynters 

nordiske  Etterligninger  Brakteaterne,  de  store  Bøilespænder,  Niello- 
ornamenter  og  indfattede  Glasstykker,  men  at  disse  Grave  synes 

at  vise  saa  store  Overensstemmelser  med  de  sidstnævnte  ældre 

Jernalders,  at  man  i  alle  Fald  for  nærværende  ikke  vil  kunde  af- 

gjøre,  om  en  Grav,  der  ikke  netop  indeholder  nævnte  Smykkesager 

eller  Gjenstande,  hvorpaa  nævnte  Ornamenter  pleiede  anbringes, 

tilhører  Brakteattiden  (Solidusperioden)  eller  er  ældre.  Vanske- 

ligheden bestaar  altsaa  ikke  i  at  paavise  Grave  fra  Mellemjern- 
alderen,  men  i  at  samle  og  udskille  alle  Periodens  Grave.  Og  før 
end  denne  Udskillelse  kan  ske.  eller  dersom  den  ikke  vil  kunne 

gjennemføres,  forstaar  jeg  ikke,  hvilken  praktisk  Nytte  man  enten 

i  Danmark  eller  Norge  kan  have  af  at  opstille  nogen  særegen 

Mellemjernalders  Gravgruppe.  Udenfor  ovennævnte  enkelte  nye 

Smykkesager  slutter  den  saakaldte  Mellemjernalders  Oldsagsf ormer 

forresten  sig  umiddelbart  til  den  ældre  JernaWer,  og  nogen  Over- 

gang til  den  nye  Stil,  der  saa  udpræget  og  gjennemført  hersker  i 

Norges  sidste  hedenske  Aarhundreder,  den  yngre  Jernalder,  er  ikke 

at  spore. 

Forholdet  mellem  Antallet  af  store  Gravkammere,  hvori 

brændte  Ben  og  ubrændte  Lig,  er  det  desværre  for  nærværende 

1  Cfr.  Svensk  antiqv.  Tidskrift:  H.  H.  „ den  aldre  Jernåldern  i  Norrland",  p.  6  og  7, 

Aarbøger  1869,'  p.  180  og  181,  og  Indledn.  til  den  nye  Udgave  af  „Svenska 
Folket  under  Hednatiden".    Dr.  H.  Hildebrand. 

8  Kragehul  Mosefund,  p.  9. 
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ikke  muligt  at  angive  med  nogen  Nøiagtighed  formedelst  de  man- 

gelfulde  Fundberettelser.  men  jeg  er  tilbøielig  til  at  tro,  at  det 

Forholdstal,  som  Hr.  Professor  Rygh  i  1868  opgav  mellem  alle 

norske  ældre  Jernalders  Gravhauger  med  ubrændte  Ben  og  med 

brændte,  nemlig  1  til  8,  næsten  passer  for  denne  ene  Klasse  al  norske 

ældre  Jernalders  Grave.  Hint  Forholdstal  var  nemlig  kun  Udtryk 

for  de  412  Gravfund,  om  hvilke  man  i  1868  havde  Oplysning,  og 

dengang  indeholdt  kun  de  nyeste  Fundberettelser  nogen  Under- 
retning om  hine  ovennævnte,  ældre  Jernalders  store  Haugsamlinger, 

som  udelukkende  indeholde  Grave  med  brændte  Ben  og  som  forekomme 

i  saa  stort  Antal,  at  jeg  f.  Ex.  fra  Smaalenenes  Amt  alene  for  nærvæ- 

rende skal  kunne  paavise  ligesaa  mange  brændte  ældre  Jernalders 

Begravelser,  som  man  i  1868  kjendte  af  alle  Slags  ældre  Jern- 

alders Begravelser  fra  hele  Norges  Land.  Jeg  er  overbevist  om, 

at  fremtidige  fortsatte  Undersøgelser  af  disse  store  Gravsamlinger 

vil  forandre  Anskuelserne  om  Norges  ældste  Jernalder  ligesaameget, 

som  Opdagelsen  af  „Wendenkirchhofenes"  rette  Alder  har  forandret 
Opfatningen  af  Jernkulturens  første  Fremtræden  i  Nordtydskland. 

De  vil  danne  det  naturlige  Udgangspunkt  for  Jernalderens  Udvik- 

ling  i  Norge,  og  de  vil  være  den  rimelige  Forklaring  for  Jernal- 
derens nationale  Eiendommeligheder  i  Norge  under  den  senere 

stærke,  fremmede  Paavirkning  —  men  de  vil  tillige  ved  sin  primi- 

tive Karakter,  ved  sin  Mangfoldighed,  Ensartethed  og  logisk  frem- 
adskridende  Kultur  være  store  Hindringer  for  ethvert  fortsat  Bevis 

paa  eller  enhver  videre  Forudsætning  om,  at  den  norske  ældre 

Jernalder  skulde  væfe  et  „bevisligt"  Skud  af  den  da  allerede  gamle 
Jernalders  Kull  ur  i  Danmark  —  et  Skud  som  derfor  blev  BYagftfc 

ungt  og  af  liden  Trivsel  —  saaledes  som  i  den  senere  Tid  paa- 
staaet  er. 

Jeg  har  ovenfor  vist,  at  Gravfund  fra  den  nordisk-romerske  Tid 

ere  ikke  alene  talrige  i  Norge,  men  fuldt  saa  talrige  som  i  Dan- 

mark, efter  hvad  man  for  nærværende  ved  —  og  ulige  talrikere 

end  i  Sverige,  hvorfor  ogsaa  Sporene  af  romersk  Kultur  ere  fuldt 

saa  fremtrædende  i  Norge  som  i  noget  af  de  andre  nordiske  Lande 
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med  Hensyn  baade  til  indenlandske  Etterligninger  af  fremmede 

Monstre  og  til  Gravskikkene  og  til  andre  nu  opdagelige  Vidnesbyrd 

om  den  daværende  Befolknings  aandelige  Opfatning  og  Syns- 
maader.  Jeg  har  endvidere  vist.  at  Antallet  af  romerske  Oldsager 

i  norske  Gravfund  er  meget  betydeligt  —  meget  større,  end  hvad 

Sverige  endnu  har  præsteret,  om  end  ikke  saa  stort  som  i  de  dan- 

ske Fund  —  dog  at  Forskjellen  mellem  Danmark  og  Norge  ikke 

er  større,  end  at  den  fuldstændig  kan  forklares  ved  Norges 

altid  mindre  Folkemængde  og  mere  afsides  Beliggenhed  —  og 

endelig,  at  disse  norske  Grave  i  fremmed  Stil  ikke  ere  fortrins- 
vis  indskrænkede  til  nogen  enkelt  Del  af  Landet,  men  udbredte 

over  saa  godt  som  det  hele  Land,  lige  til  Throndhjemsfj  ordens 
Bund. 

Vistnok  mangle  vi  som  ovenfor  sagt  romerske  Mynter  i  disse 

Fund  for  at  kunne  datere  dem  selvstændig,  men  takket  være  de 

danske  og  sydsvenske  Myntfund,  der  have  angivet  de  (sydsvenske 

og)  sjællandske  Begravelsers  Alder  (fra  ca.  250  til  ca.  450  e.  Chr. 

—  med  en  fortsat  selvstændig  Udvikling  indtil  ca.  600)  kunne  vi  ogsaa 

bestemme  disse  norske  Gravhaugers  omtrentlige  Alder,  thi  deres 

Samtidighed  med  de  sjællandske  (og  svenske)  Begravelser  er  bevist 

ved  Gravgodsets  Ensartethed  og  delvis  fælles  Oprindelse. 

Den  romerske  Kulturstrøm  har  været  mægtig  nok  til  med 

usvækket  Kraft  at  trænge  frem  baade  til  Danmark,  Sverige  og 

Norge.  Den  har  i  alle  tre  Lande  udøvet  en  mægtig  Indflydelse  og 

begrundet  en  saa  høi  Kulturudvikling.  som  vi  aldrig  vikle  have 

kunnet  ane,  saafremt  ikke  Oldsagerne  havde  givet  os  utvetydige 
Beviser. 

Dens  ensartede  Virkninger  i  baade  Danmark,  Sverige  og  Norge 

ere  Vidnesbyrd  om  den  fremmede  Kulturstrøms  jævne,  lige  stærke 

Optræden  blandt  tre  beslægtede  og  paa  samme  Udviklingsstadium 

staaende  Folk,  —  de  trods  den  store  Overensstemmelse  alligevel 

i  hvert  af  de  tre  Lande  fremtrædende  Uligheder  ere  Udtryk  for 

nationale  Eiendommeligheder,  og  derved  Vidnesbyrd  om,  at  den 

romerske  Kulturstrøm  er  kommen  til  tre  —  formedelst  sine  Lan- 



234 

des  ulige  naturlige  Beskaffenhed  —  allerede  forlængst  udpræget 

forskjellige  Broderfolk. 

Ihvorvel  nemlig  de  danske  Archæologer  endnu  ikke  have  op- 

stillet  nogen  Jernalders  Gravgruppe  ældre  end  hin  nordisk-romerske, 

vil  det  ufeilbarligen  komme  dertil;  thi  ellers  maatte  man  forud- 

sætte  baade  Muligheden  af,  at  den  ældste  Jernalders  Kultur  paa 

sin  baade  sandsynlige  og  naturlige  Vei  fra  Syd  mod  Nord  forelø- 

bigen  er  sprungen  Danmark  forbi  —  og  dernæst  at  der  senere  er 

kommen  en  speciel  Indvandring  til  Danmark  af  en  nordisk  Stamme, 

som  udenfor  Dnnmark  havde  tilegnet  sig  den  stærkt  udprægede 

romerske  Karakter.  Men  se  vi  hen  til,  hvad  som  nylig  ved  Amt- 

mand  Vedels  storartede  Undersøgelser  er  bleven  bevist  om  Jern- 

kulturens  Optræden  og  trinvise  Udvikling  paa  Bornholm  og  til  andre 

lignende  Oplysninger  fra  andre  Lande,  f.  Ex.  om  hine  „Wenden- 

kirchhofe"  i  Noidtydskland,  kan  det  aldrig  betvivjes,  at  Jern- 
alderen  ogsaa  i  Danmark  er  ældre  end  den  ældste  af  de  „sjællanske 

Begravelser."  — 
Som  ovenfor  sagt  vise  de  norske  ældre  Jernalders  Gravhauger 

saavel  i  sin  Bygning  som  i  sit  Indhold  en  stadig  og  jævnt  fremad- 

skridende  Kulturudvikling  —  som  jeg  tror  —  af  ét  og  samme  Folk. 

Jeg  kan  ikke  paa  noget  Punkt  i  de  norske  ældre  Jernalders  Grav- 

haugers Udviklingsserie  se  nogen  saa  pludselig  Forandring  eller 

betydelig  Omveltning,  at  den  skulde  berettige  til  eller  give  Grund 

til  at  forudsætte  en  Indvandring  af  en  fremmed  Stamme  eller  af 

et  nyt  Folk.  Gravfundene  give  fuldstændigen  Indtrykket  af  en 

naturlig  Yd  vikling  fremkaldt  ved  en  stedse  stærkere  sydlandsk 

hia  virkning,  —  og  ihvorvel  Antagelsen  af,  at  Jernalderens  Kultur 

oprindeligen  er  kommen  til  Norge  med  en  Indvandring,  fremdeles 

er  baade  meget  rimelig  og  maaske  naturligst,  er  dog  denne  An- 

tagelse nu  bleven  meget  mindre  nødvendig,  efter  at  jeg  ifjor  har 

bevist  —  foreløbig  vistnok  kun  for  en  enkelt  Landsdels  Vedkom- 

mende —  at  ogsaa  Norge  har  havt  en  fuldt  udviklet  Broncealder, 
hvorom  talrige  og  karakteristiske,  hidtil  udkjendte  og  upaaagtede 
Grave  ere  Bevis. 

Saavel  Gangen  i  den  nordisk-romerske  Kulturudvikling  som 
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dens  Eiendommeligheder  i  de  forskjellige  nordiske  Lande  vilde 

visselig  forlængst  have  været  langt  mere  iøienfaldende,  saafremt 

der  ikke  havde  hersket  ogsaa  en  anden  Overensstemmelse  mellem 

disse  samtidige  og  ensartede  Grave  i  Danmark  og  Norge,  nemlig 

at  saagodt  som  samtlige  Fund  af  dette  Slags  i  begge  Lande  ere 

komne  for  Lyset  tilfældigvis,  derfor  udgravede  med  Uforstand  og 

Uforsigtighed  og  følgelig  ikke  i  sin  nuværende  Skikkelse  paa  langt 

nær  saa  lærerige,  som  de  vilde  have  været,  om  man  havde  havt 

sikkre  og  nøiagtige  Fundberettelser. 

Derfor  kunne  vi  heller  ikke  i  Norge  endnu  med  Bestemthed  ud- 

skille  Gravene  fra  Periodens  Slutning  og  derfor  endnu  ikke  forfølge 

den  fortsatte  nationale  selvstændige  Udvikling,  som  fulgte,  etter- 
at den  romerske  eller  rettere  den  byzantiske  Forbindelse  var 

standset,  antagelig  ved  Slutningen  af  det  6te  Aarhundrede.  Førend 

dette  er  lykkes,  ville  vi  ikke  kunne  forklare  os  den  senere  „yngre 

Jernalders"  udprægede  Karakter,  dens  Forhold  til  den  ældre  Jern- 

alders saa  forskjellige  Kultur-  og  Tidspunktet  for  denne  mærkelige, 

gaadefulde  Overgang.  Men  i  Norges  historiske  Skatkammere, 

de  talrige  Gravhauger,  vil  man  visselig  finde  Forklaring  ogsaa  for 
dette  nu  mørke  Tidsafsnit. 

Det  Materiale,  som  Norges  Gravhauger  have  leveret  til  en 

bedre  Oplysning  om  Landets  og  Nordens  præhistoriske  Forhold, 

er  allerede  meget  rigt,  men  vi  have  ovenfor  seet,  hvor  ub ekj  endte 

baade  de  norske  Gravhauger  og  deres  historiske  Bevis  desuagtet 

er  selv  for  vore  Nabolandes  Oldgranskere.  Skylden  herfor  er  ikke 
de  fremmedes. 

Materialerne  i  og  for  sig  ere  ikke  nok,  de  maa  bearbei- 

des for  at  blive  brugbare  for  andre,  og  slige  Bearbeidelser  sav- 

ner man  endnu  i  Norge  mere  end  i  noget  andet  af  de  nordiske 
Lande. 

Derfor  har  ogsaa  saadanne  feilagtige  Meninger,  som  de  her 

i  Begyndelsen  citerede,  faaet  Lov  til  at  staa  uimodsagte  og  ved 

denne  Taushed  vundet  den  Paalidelighed,  som  de  i  sig  selv  saa 

fnldstændigt  manglede. 

Jeg  benegter  imidlertid  heller  ikke   den  romerske  Kultur- 
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strøms  Retning  fra  Syd  mod  Nord  over  Nordens  Lande,  men  an- 

ser kun  ikke  denne  Kulturs  Begyndelse  for  samtidig  med  Jernets 

første  Optræden  i  Norden. 

Jeg  benegter  heller  ikke  Muligheden  eller  Sandsynligheden 

af,  at  Jernalderens  første  Stammer  have  udbredt  sig  over  Norden 

fra  Syd  mod  Nord  —  men  paastaar,  at  ingen  endnu  har  Ret 
til  at  anføre  de  nordiske  Oldsager  som  Bevis  for  denne  Lære. 



Zur  analytischen  Theorie  der  Beriihrungs-Trans- 
formationen. 

Von 

Sophus  Lie. 

(Eingeliefert  Juni  1873). 

Ich  werde  versuchen  die  Theorie  der  Beriihrungs-Transfor- 

mationen,  die  fur  meine  bisherigen  wie  fur  meine  kiinftigen  Ar- 

beiten  iiber  partielle  Dilferential-Gleichungen  zu  Grunde  liegen, 

und  welche  ich  bis  jetzt  nur  in  geometrischer  Sprachweise  und 

ausserdem  fast  nur  fiir  drei  Dimensionen  entwickelt  habe,  analytisch 

und  fiir  n  Variabeln  zu  begriinden. 1  'Diese  Theorie  geht  seinem 
Ursprunge  nach  bis  auf  Eider  zuriick;  spåter  hat  insbesondere 

Jacobi2  in  Verbindung  mit  Arbeiten  iiber  die  Storungs-Theorie, 
Entwickelungen  gegeben,  die  hierher  gehoren.  Wenn  ich  nicht  irre, 

so  bin  doch  ich  derj enige,  der  zuerst  die  allgemeine  Bedeutung 

dieser  Theorie  hervorgehoben  und  dargethan  habe;  ich  glaube  auch, 

dass  das  eigentliche  Wesen  der  Sache  zuerst  von  mir  scharf  und 

1  Ich  muss  davan  erinnern,  dass  diejenige  Methode,  die  mich  zu  raeincn  neuen 
Theorien  gefiihrt  hat,  jedenfalls  keinc  rein  analytische  in  gewohnliehcm  Sinne 
des  Wortes  gcwesenist;  es  subsumirt  sich  dieselbe,  ob  aueh  nicht  vollstandig  unter 
der  modernen  Mannigfaltigkeitslchre,  deren  Ursprung  wohl  auf  Grassmann 

zuriickzufiihren  ist,  und  welche  in  neuerer  Zeit  durch  vereinigtc  Bestrebungen 
von  Algebristen  und  Geometern  eine  so  erfreuliche  Entwickelung  und  Vcrbrei- 

tung  gewonnen  hat.  —  Ich  hoffe  im  Uebrigen,  dass  es  mir  bald  niogKch  sein 
wird,  eine  grossere  Arbeit  iiber  die  von  mir  angewandte  Methode  zu  verciffent- 
lichen. 

2  Nach  einiger  Zeit  wird  diese  Arbeit  in  umarbeiteter  Form  in  „Mathematischen 

Annalen11  erscheinen.  Alsdann  werde  ich  ausfiihrlich  auf  die  Beziehungen 
zwischen  meinen  Untersuchungen  iiber  Beriihrungs-Transformationen  und  ver- 
wandte  Arbeiten  von  Andern  und  insbesondere  von  Jacobi  eingehen. 
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pråcis  dargelegt  worden  ist; 1  so  scheint  es  mir  z.  B.,  dass  frliher 
keine  befriedigende  Definition  des  Begriffs  Beruhrungs-Transfor- 

mation  gegeben  war,  wie  ja  auch  dieser  Name  von  mir  herriihrt. 

Ehe  ich  den  Begriff  Beriihrungs-Transformation  definire,  halte 

ich  es  fur  zweckmassig  einige  einfache  geometris che  Bemerkungen, 

welche  naturgemass  auf  diesen  Begriff  fiihren,  vorauszuschicken. 

Dieselben  beziehen  sichzwar  nur  auf  drei  Dimensionen;  sie  Hessen 

sich  indess  auf  beliebig  ausgedehnten  Mannigfaltigkeiten  anwenden. 

Wird  der  Cartesische  Punkt-Raum  im  gewohnlichen  Sinne 

des  Wortes  einer  PjmAf-Transformation  unterworfen,  so  gehen 
Flåchen  in  Flåchen,  Flåchen  die  sich  beruhren,  in  eben  solche 

iiber.  Freilich  giebt  es  einige  Ausnahmgebilde,  die  sich  in  anderer 

Weise  transformiren;  dieselben  treten  aber  nur  in  begrenster  Zahl 

auf.  Es  giebt  aber  ausser  der  Punkt-Transformationen  noch  andere 

Umformungen,  die  einen  verwandten  Charakter  besitzen.  So  fuhrt 

z.  B.  auch  eine  dualistische  Transformation  im  Allgemeinen  Flachen 

in  Flåchen,  Flåchen  die  sich  beriihren,  in  eben  solche  iiber.  Hierbei 

ist  indess  zu  bemerken,  dass  es  unbegrenzt  viele  Flåchen  giebt, 

die  Developpablen  nehmlich,  die  sich  bei  einer  dualistischen  Um- 

formung  nicht  in  Flåchen  sondern  in  Curven  transformiren. 

Es  låsst  sich  beweisen,  dass  es  ausser  der  Punkt-Transforma- 

tionen ehie  ausgcdehnte  Catcgorie  Umformungen  giebt,  bei  detten 

im  Allgemcincn  llachen  in  Flachen,  Flachen  die  sich  bcriihroi,  in 

eben  solche  uoergehen.  Bei  einer  jeaen  solchen  Transformation.  die 

hein  l^tnht-Transformation  ist,  treten  unbegrenzt  viele  Flachen 

auf,  die  sich  in  anderer  Weise  transformiren. 

Diese  ist  indess  keine  Definition  der  Beruhrungs-Transforma- 

tionen  des  Raumes;  wir  halten  ja  nur  wesentliche  Eigenschaften 

dcrselben  angegeben. 

1  Ich  erinnére  insbeeondere  daran,  dass  jth  die  Aufmerksamkeit  darauf  gerichtel 
hul)c,  dass  jcde    Beruhrun<:s-Transformatl©H    in  Pliick<rsch<  n   Binne   nu  I'  eincu 
Wechøe)  des  Raomelementi  oder  euf  die  Einfuhrunn  rines  nenen  GoordiMtea- 

Bjftefpi  licrtiht.  Aul  diese  fundamentale  Benierkuntf,  die  ein  helles  Licht  flher 
die  BUIM  Theorie  wirfi.  kium  ieli  indess  leider  in  dicser  annlvtischen  AhhnndluiiK 

nlchi  nåber  eingehen. 
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In  fruheren  Abhandlungen  steilte  ich  etwa  folgende  Definition 

auf:  Sind  die  unabhångigen  Variabeln  x1  .  .  .  x„.  die  Funktion 

derselben  z  und  die  partiellen  Derivirten  von  x  hinsichtlich  xx  .  .  xn, 

die  px  .  .  .  pn  heissen  mogen,  in  solcher  Weise  mit  einem  ent- 

sprechenden  Variabel-Systeme  z'  x\  .  .  .  y\  .  .  .  p'n  verbunden, 
dass  eine  jede  Grosse  der  beiden  Reihen 

z  xt  .  .  .  xn  pn  .  .  .  pn 

z'x\  .  .  .  x'n  p'x  .  .  .  p'n 
sich  durch  Grossen  der  zweiten  Reihe  ausdriicken  låsst,  dann  nenne 

ich  die  betreffende  Transformation  eine  Bemhrungs-Transformation. 

Diese  Definition  ist  indess  nicht  hinlånglich  klar,  und  ausserdem 

nicht  correkt,  da  sie  implicite  auf  Voraussetzungen  beruht,  die 
nicht  stattfinden. 

Ich  ersetze  daher  diese  Definition  durch  die  folgende.  die  nach 

meiner  Auffassung  dem  -Wesen  der  Sache  entspricht. 

Befiniren  2n  -\-  1  Gleichungen : 

z'  =  Z  (z  x:  .  .  xn  p,  .  .  p„) 

x'i  =  Xi(z  pn)       i  =  l  .  .  .  n 

P'i=Pi(Z  Pn) 
eine  Transformation  zwischen  den  Variabel- Sy  stemen  %  xt  .  .  xn  px 

.  .  p„  und  i'  x\  .  .  .  .  x'n  p'15  .  .  .  .  p'n,  und  gilt  dabei  die  Bedin- 
gun  gs-  Gleichung 

dz'  —  p'x  dx't  p'„  dx'n  ==  p  (dz  —  pt  dxt  ~  pn  dxn), 
ivo  p  ir g end  eine  Funktion  von  zxl  .  .  x„  px  .  .  pn  bezeichnet,  so  soll 

unser e  Transformation  eine  Beruhrungs-  Transformation  heissen. 

Terminologie.  Sind  F  und  Q  Funktionen  von  zxt  .  .  .  .  xn  pt 

.  .  .  pn,  so  schreibe  ich  wie  gewohnlich  [FO]  anstått 

*  =  ndF  /dQ,      dQ\     /dF  .  dFNdQ 

•  t,  dpi  VdXi  +  Pi  dzJ-laY  +  ̂aYydpr 
Ebenso  schreibe  ich,  wenn  F  und  il  Funktionen  von  xl  .  ,.  pn  sind, 

(F  il)  anstått 
1  =  n  dF  dO  _  dF  dO 

._, ,  dpi  dXj     dXi  dpi' 
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Wiinsche  ich  hervorzuheben,  dass  F  und  il  als  Funktionen  von 

Xj  .  .  .  xn  Pj  .  .  .  p„  betrachtet  werden,  schreibe  ich  (F  Q)sp. 

Man  weiss,  dass  die  Pfaffsche  Gleichung: 

Xl  dxt  -f  .  .    Xo„  dx2n  =  o 
im  Allgemeinen  auf  einen  Ausdruck  mit  n  Gliedern  (nicht  mit 

weniger) 

F,  df,  +  .  .  .    Fn  dfn  =  o 

reducirt  werden  kann.    Nach  Clebscb  (Crelle's  Journal,  Bd.  61) 

werden  die  Funktionen  f  detinirt  durch  n  —.  -  ̂  Gleichungen.  die 
•/.  2  ° 

ich  mit  folgenden  Symbolen  bezeichnen  werde: 

((f,))  =  o,  ((f;fO)  =  o 
i  =  1  .  .  .    n,  k  =  1  .  .  .  .  n. 

§  I- 

Bestimmuiig  aller  Beriihrungs-Transforinationen. 
In  diesem  Paragraphe  gebe  ich  zwei,  hinsichtlich  der  Form 

wesentlich  verschiedene  Bestimmungen  aller  Beruhrungs-Transfor- 
mationen.  Dabei  stiitze  ich  mich  auf  die  Theorie  des  Pfaffschen 

Problems,  welche  uberhaupt  nach  meiner  Auffassung  bei  Untersuch- 

ungen  iiber  partielle  Difterential-Gleichungen  I.  0.  mehr  in  den 
Vordergrund  zu  steilen  ist,  als  seit  Cauchy  und  Jacobi  gebraiichlich 

ist.  Insbesondere  mochte  ich  schon  bei  dieser  Gelegenheit  her- 

vorheben,  was  aus  meinen  spateren  Arbeiten  noch  klarer  ersichtlicfc 

sein  wird,  dass  die  Pfaffsche  Auffassung  des  Problems :  eine  Glei- 
chung 

F  (zXi  .  .  .  .  p„)  =  o 

zu  integriren,  eine  Allgemeinheit  in  dieser  Theorie  begrtindet, 

die  in  der  gewohnlichen   Darstellnng  vollstiindig  fehlt.  Freilich 

scheint  Niemand  auf  diesen  fundamentalen  Vorzug  der  Pfaffschen 

Betraehtungs-Weise  aufinerksam  gewesen  zu  sein. 
i.  Bei 

X,  dx,  +  .  .  .  X>„  +  ,  rix2„  +  ,  =  o 

ein  vorgelegtes  Pfaffeches  Problem,  dessen  C&DOnischfl  Form  D  -f-  1 

(nicht  weniger)  GUieder  dnthålt  Ist 

a(df„  i  ,  1  F,  df,  -f.  .  .    F,.  <ll„ )  — iO 
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eine  gegebene  solche  Form,  so  ist  es  bekanntlich  moglich  beliebig 
viele  canonische  Formen 

P(d9n  +  1  +  $1d<p1  +  .  .  .  d9n) 
aufzufinden.    Um  nehmlich  in  allgemeinster  Weise  die  Gleichung 

dfn  +  !  +  F,  df,  +  .  .  .  Fn  dfn  =  p  (d9n  +  x  +  %  d9l  +  .  .  .  ff.Nd<fc) 
identisch  zu  befriedigen,  nimmt  man  q  +  1  Gleichungen 

TC0  (ii    .    •    •    fn  +  1   9l    •    •    •    9n  +  l)  =  0 

*i (  )  =  o 

*,  (  )  =  o 
und  bildet  die  Ausdriicke 

F  ̂   d(7U0  -f\  TC1  +  •  •  .  \rcq>  d  (7T0  +  .  .  .  Aq  7Uq) 
1  dfi  dfn  +  , 

$  =_  d(TCo  +\  ̂   +  .  .  \  Tcq).  d  (7C0  +  .  .  \  7Uq) 
'  dcpi  71  j         d9n  + ! 
i  =  1  .  .  .  n. 

Aus  unseren  2n  +  q  -f- 1  Gleichungen  findet  man  nach  Elimination 

von  den  Grossen  X  alle  9  und  $  als  Funktionen  von  fx  .  .  . 

f+i  Ft . : .  fb. 

2.  Die  Aufgabe:  alle  Beruhrungs-Transformationen  zu  bestim- 

men  kommt  nach  meiner  Definition  darauf  hinaus,  die  Grossen 

z'x\  .  .  x'n  p',  .  .  .  p'n  in  allgemeinster  Weise  als  Funktionen  von 
z  Xj  .  .  pn  zu  bestimmen,  so  dass  die  Gleichung 

dz'  —  p'x  dx'x  ...  —  p'n  dx'„  =  p  (dz  —  pj  dxt  .  .  .  -  pn  dxn) 
identisch  stattfindet.    Da  nun  z  xt  .  .  xn  pt  .  .  pn  von  einandern 

unabhångige  Grossen  bezeichnen  sollen,  so  ist  es  erlaubt 

d  z  —  Pi  dxt  .  .  .  —  pn  dxn 
als  canonische  Form  eines  (2n  +  1)  gliedrigen  Pfalfschen  Problems 

zu  betrachten,  und  also  giebt  die  obenstehende,  bekannte  Pfaff sche 

Theorie  unmittelbar  folgenden  Satz: 

Eine  jede  Beriihrungs-Tr (information  hann  in  folg ender  Weise 

erhalten  werden.  Man  nimmt  q  +  1  Gleichungen  zivischen  z  xt  .  . 

xn  z  x'j  .  .  x'n 

7T0  (ZXX   .  .  Z'X\   .  .  X'„)  =  0 

ftX  )  =  o 
TCq  (  )  =  0 

Vidensk.-Selsk.  Forh.  1873.  16 
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und  setzt 

D.  =  d  (7C,  +  \  7Tt  +  -   ■   -  Xq7UqX   (1  (TC0  -f  .   .   .  ) dXi  dz 

=  d  Qc,  +  .  .  .  ).  d(ic.+  ...  ) 
Pl  dx'i  "  dz' 
i=  1  .  .  .  n 

Vermoge  dieser  2n  +  q  +  1  Gleichungen  findet  man  nach 

Elimination  von  allen  X  ̂ 'c  Grossen  z'  x\  .  .  .  x'„  p\  .  .  .  p'„  afø 
Funkt ionen'  von  z  xx  xn  px  .  .  .  pn.    Zhe  ,90  crhaltenen  2n  -f-  1 

Gleichungen  bestimmen  immer  eine  Beruhrungs- Trans formation. 
Jacobi  betrachtet  auch  alle  diese  Transformationen  und  zwar 

steilt  er  die  Behauptung  auf,  dass  dieselben  die  allgemeinsten  Um- 

formungen  einer  parti ellen  Differential-Gleichung  1.  0.  sind.  Auf 
diese  Behauptung  Jacobfs,  deren  Richtigkeit  mir  zweifelhaft  oder 

jedenfalls  nicht  a  priori  einleuchtend  scheint,  werde  ich  bei  einer 

spåteren  Gelegenheit  zuriickkommen.  Es  ist  in  derThat  gar  nicht 

schwierig  die  allgemeinste  Transformation  einer  partiellen  Diffe- 

rential-Gleichung 1.  0.  anzugeben;  es  scheint  mir  indess  zweifel- 

haft, ob  diese  Bestimmung  sich  mit  der  Jacobischen  deckt.1 

3.  Die  eben  gegebene  Bestimmung  aller  Beriihrungs-Trans- 
formationen  låsst,  wenn  ich  nicht  irre,  hinsichtlich  der  Stringenz 

des  Råsonnements  nichts  iibrig  zu  wtinschen.  Die  Farm  der  Re- 
sultat leidet  indess  insofern  von  einer  sehr  wichtigen  Misslichkeit, 

wie  dieselbe  ob  auch  mir  implicite  eine  Classification  der  Beruhrungs- 
Transformationen  nach  dem  Werthe  der  Zahl  q  einfiihrt,  und  diese 

Classification  darf,  so  ist  meine  Aivffassung,  nur  als  eine  unwesent- 
liehe  betrachtet  werden.  Ich  gebe  daher  eine  neue  allgemeine 

Methode  inn  beliebig  viele  Beriihrungs-Transformationen  aufzuiinden. 
Wfirde  man  dieselbe  in  einem  beeonderen  Falle  anwenden,  so  wåre 

es  freilich  Qothwendig  ausser  Blimiaåtionen  und  Differentiationen, 

welche  Operationen  allein  bei  der  ersten  Methode  zur  Anwendung 

kamen,  zugleich  gewisse  Integrationen  auszufuhren.    Wo  es  sich 

'  Jacobi   giebt  im  Ueluigen   keinc  ex|>lioite  Dcrinition  des  BegrifTi:  nlltfcmeinste 

Trnnsfornuition  einer  partiellen  I)ifl'ercntinl-(ilt'ichun^  1.  0. 
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indess  nur  darura  handelt,  den  Begriff  f estmi  steilen,  ist  dies  voll- 

ståndig  unwesentlich. 

Aus  der  Theorie  des  Pfaffschen  Problems  ist  es  bekannt,  dass 

man,  wenn  ein  Ausdruck 

Xt  dXi  +  .  .  .    X2n  +  j  dx2n  +  i  =  0 
auf  einen  (n  +  1)  gliedrigen  reducirt  werden  soll,  in  folgender 

Weise  verfåhrt.     Man   nimmt   eine   beliebige  Funktion   9  von 

xt  .  .  .  x2n  +  1,  eliminirt  vermoge 

9  =  a 

d^T7dX2"  +  1  =  0 x2n  +  !  und  dx2„  +  i  und  erhålt  so  einen  2n- gliedrigen  Ausdruck 

Xxa  dXl  +   X2na  dx2n  =  0 
deren  Coefficienten  ausser  xx  .  .  .  x2„  nocb  die  Grosse  a  enthalten. 

Die  letzte  Gleichung  integrirt  man  in  der  bekannten  Weise 

%    d9j  +  .  .  .  $n    d<pn    =  0; 

ersetzt  man  sodann  in  <px  a  .  .  .  9„a  die  Grosse  a  durch  9,  wobei 
Funktionen  von  xt  .  .  .  x2n  +  t  nehmlich  cpt  .  .  .  <pn  hervorgelien, 

so  kann  der  vorgelegte  (2n  -f-  l)-gliedrige  Ausdruck  die  Form 

<M9  +  #1  d9l  +  .  .  .  .  <£n  d9n  =  0 
erhalten,  wo  $  %  .  .  .      in  der  bekannten  Weise  bestimmt  werden. 

Hier  sei  nur  zugefugt,  dass  9^  ....  9?   bekanntlich  durch  das 

ClebschescJie  Gleichungs-System  (sieh  den  Schluss  der  Einleitung) 

((9«))  =  o;   (Cf  /))  '=  0 
i  =  1  .  .  .  n ;   k  =  1  .  .  .  n 

definirt  sind. 

4.  DieAufgabe:  alle  Beriihrungs-Transformationen  zu  bestim- 
men  kommt  nach  meiner  Definition  darauf  hinaus,  das  Pfaffsche 
Problem 

dz  —  px  åxx  .  .  .  .  —  pn  dxn  =  0, 

welches  scbon  auf  eine  canonische  Form  gebracht  ist,  in  allge- 

meinster  Weise  auf  eine  neue  canonische  Form  zu  bringen.  Zu 

dies  em  Zwecke  konnen  wir  nach  der  vorangehenden  Nummer  in 

folgender  Weise  verfahren. 
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Man  wåhlt  eine  ganz  beliebige  Funktion  H0  von  z  xt  .  .  .  pn 
und  lost 

H0  =  a 
hinsichtlich  pn  auf 

pn  =  f  (zxl  .  .  .  xn  pt  .  .  .  pn  _  i  a). 

Man  bringt  die  Gleichung 

dz  —  pl  dx,  .  .  .  —  f  dxn  =  0 
auf  die  Form 

K,a  dH,a  +  Kna  dH,a  =  0, 
vvo  alle  H  durch  die  Clebscheschen  Gleichungen  (sieh  die  Einleitung). 

((Hia))=0,  «H*  H,0))  -  0 
i  ■==  l  . ,  .  n,   k  =  l...n 

definirt  sind.   Diese  letzten  Gleichungen  nehmen  indess  in  unserem 

Falle,  wie  man  sich  leicht  iiberzeugt,  die  Form 

[p„-f,H?]=0,  [H,aHha]  =  0 
i  =  1  .  .  .  n,  k  =  1  .  .  .  n. 

Daraus  folgt  aber,  dass  die  Grossen  Hi  (das  heisst  diejenigen 

Funktionen  von  zxl  .  .  .  pn,  die  hervorgehen,  wenn  in      die  Grosse 

a  durch  H  ersetzt  wird)  durch  das  folgende  Gleichungs-System 

[H;  Hl(]  =  0 
i  =  0  1  ...  n,  k  =  0,  1  .  .  .  n 

definirt  sind.1   Sind  Funktionen  H0  Ut  .  .  .  H„  gefunden,  welche 
paarvveise  dieser  Relation  befriedigen,  so  ist  es  also  moglich  die 

Gleichung 

dz  —  p,  dx,  .  .  .  —  pn  dxn  =  p  (dH0  +  g,  dHx  +  .  .  .  Kn  dlln) 

Identisch  zu  befriedigen;  die  Grossen  p  Kt  .  .  .  K„  werden  be- 
stimmt  durch  die  Gleichungen 

?  V  dz    +  Kl    dz    +  •  •  •  K"    dz  )  -  1 
/dHo  dH,  R  dH.\  =  Q 

r  \  dpj  1  dpj  dpj  / 

i  =  1  .  .  .  n.  ■ 

1  Lass  micli  bøllsftåg  darauf  aufmorksam   machen,  dass  hiormit  eine  mt  formale 
Behandling  des  i ndrterminirten  Fallos  des  Pfaflschen  Problems  anpedoutet  ist 
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Sehr  wichtig  ist  es,  das  wåhrend  man  im  Allgemeinen  bei  der  Be- 

stimmung  von  Funktionen  H0  Et  .  .  .  .  Hn,  welche  paarweise 

[H  Hk]  =  0 geben,  die  Forderung  steilt,  dass  keine  Kelation  der  Form 

tc  (H0  Hj  .  .  .  Hn  zxx  .  .  .  xn)  =  0 
stattfindet;  so  ist  dies  fur  mich  ganz  unwesentlich;   nur  darf 

natiirlicherweise  keine  Kelation 

tcCHo^  .  .  .  Hn)  =  0 
stattfinden. 1 

Hiermit  haben  mr  in  stringenter  und  allgemeingultiger  Weise 

bewiesen,  dass  ivenn  die  Gleichung 

dZ  —  PidX!—  .  .  .  — Pn  dX„  =  ?  (dz  —  pt  dxt  .  .  .  —  pn  dxn) 
identisch  stattfinden  soll,  so  sind  Z  Xt  .  .  .  X„  als  Funktionen  von  z  xt 

.  .  .  x„  pt .  .  .  pn  aufgefasst,  nur  folgenden  Bedingungen\mterw orfen: 

sie  mussen  von  einandern  unabhangige   Funktionen  sein,  ivelclie 
den  Belationen 

[ZXJ^O,  [X;  Xk]  =  0 
i  =  l...n;k=l...n 

genilgen.  Dies  hann  nach  dem  Obenstehenden  auch  f olg  ender  massen 

ausgesprochen  werden.    Sollen  die  Gleichungen 

z'  =  Z;  x'j  =  Xs    i  =  1  .  .  .  n,  k  =  1  .  .  .  n. 
in  denen  Z  und  alle  X,  Funktionen  von  z  x,  .  .  p„  bezeichnen,  eine 

Beriihrungs-  Trans formation  bestimmen,  so  ist  dazu  nothwendig  und 
hinreichend,  dass 

[Z  X;]  =  0,  [Xi  Xk]  =  0     i  =  1  .  .  .  n. 
Bie  entsprechenden  Gleichungen 

p'i  =  Pi(ZX1    .   .    .  pn) 

1  Die  allgemeine  Moglicbkeit,  Systeme  H0  H2  .  .  .  Hn  aufzufinden,  deren  Glieder 
paarweise  [Hi  Hk]  =  o  geben,  beruht  auf  folgenden  Satz,  der  ausser  der  ge- 
wohnlichen  Beschrånkung  gilt. 

Sind  H0  .  .  .  Hq  Funktionen  von  zx,  .  .  pn,  welche  paarweise  [Hi  HkJ^O 
geben,  so  bilden 

[H0  H]  =  0  .  .  [Hq  H]  =  0 
ein  vollståndiges  System. 

Man  beweist  unseren  Satz,  indem  man  [Hk  HJ  =  Ak  (H)  setzt,  und  darnach 
den  Ausdruck  Ai  Ak  —  Ak  Ai  bildet. 
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mr  den  r/eftmden,  indem  man  in  der  hehanntcn  Weise  Funktionen  P, 

sucht,  teelehe  die  Gleichnng 

dZ  —  Px  dXj  .  .  .  —  P„  dX(1  =  o  (dz  —  pt  éht,  .  .  -  p„  dxn) 
£M  einer  identischen  machen. 

Wirtl  eine  Beriihrungs-Transformation  durch  q  -f-  1  Gleichungen 

zwischen  zxt  .  .  x„  z'x't  .  .  xn  definirt, 
n=o  nx  =  0  .  .  .  iTq  =  0.  (A) 

so  findet  man  (sieh  N.  1.)  die  entsprechenden  Gleichungen 

z'  =  Z(zxx  .  .  .  p„);  x^^XiCz^  .  .  .  p„)  (B) 
durch  Differentiation  und  Elimination;  wird  umgekehrt  eine  Beriih- 

rungs-Transformation durch  ein  Gleichungs-System  B  definirt,  so 

findet  man  das  etsprechende  System  A  durch  Elimination  der 

Grossen  p;. 

§  * 

Beriihruiigs-Transtormatioiien,  welche  Funktionen  von  x\  .  .  . 

p'„  in  Funktionen  von  xl  .  .  .  p„  iiberfiihren. 
Ich  werde  die  Existenz  einer  sehr  wichtigen  Categorie  Beruh- 

rungs-Transformationen  nachweisen.  Die  charakteristische  Eigen- 

schaft  derselben  besteht  darin,  dass  sie  Funktionen  von  x'  .  .  .  p't 
in  Funktionen  von  xt  .  .  .  p„  iiberfiihren.    Sind  also 

z'  =  Z;  x'i  =  Xi;  p'j  =  P, 

•  lit1  Gleichungen  der  Transformation,  so  enthalten  die  Grossen  Xj 
und  Pj  gar  nicht  z  sondern  nur  xl  .  .  .  \)lt.  In  den  beiden  ersten 

Nummeni  gebe  ich  zwei  verschiedene  Methodon  um  beliebig  viele 

solche  Transformationen  aufzufinden.  ln  der  letzten  Nummer  zeige 

ich,  dass  beide  Methoden  in  dem  Sinne  allgemein  Bind,  dass  man 

sowohl  vcrmoge  der  einen,  wie  vermoge  der  ånderen  eine  jede 

Beriihrungs-Transformation  der  besprochenen  Art  Bf  håtten  kann. 

In  dem  vorangehenden  Paragraphe  sahen  wir,  dass  die  Bestim- 

mung  aller  Beriihrungs-Transformationen  unmittelbar  aus  der  Thcorie 

des  indeterminirten  Falles  hei  dem  Pfaffschen  Probleme  folgtc.  Es 

ist  leicht  zu  Behen,  wie  ich  bei  einer  spateren  Gclegenheit  etwas 

niihcr  ausfiibren  werde,  dass  die  Entwickelungcn  dieses  Paragra- 

phes   in  genaucin  Zusaninienliange  mit   derjenigen  Theorie  des 



247 

indeterminirten  Falles  stehen,  die  von  Clebsch  (Crelle,  Bd.  61) 

herriihrt. 

5.  Es  seien  vorgelegt  q  +  1  Gleichungen  zwischen  z  x1  .  . 

x„  z'  x\  .  .  .  x'„,die  inder  bekannten  Weise  eine  Beruhmngs-Trans- 

formation  definiren.  Enthalten  unsere  Gleichungen  z'  und  z  nur  in 

der  Combination  z'  —  Az  (A  bezeichnet  eine  Constante),  so  konnen 
sie  die  Form 

z'-Az  =      Trt  =  0 ;  7uq  =  0 

erhalten,  wo  z'  und  z  nur  auf  der  linken  Seite  der  ersten  Gleichung 
vorkommen.    Die  Gleichungen  unserer  Transformation  erhalt  man, 

indem  man  zwischen  den  obenstehenden  Gleichungen  und 

4  d7T  N     dTTj  .  dTU 
-Api=dx,  +  VaS  dx! 

dTT  dTT  d7Tq 

^  -dx^  +  h  åx\  +  •  •  Åq  dx's 
die  nothwendigen  Eliminationen  ausfiihrt.  Nun  ist  es  klar,  dass 

man  Ausdriicke  flir  x'  und  p'j  berechnen  kann,  ohne  die  Gleichung 

z'  —  Az  =  7u  zu  benutzen;  und  also  werden  Xj  und  p';  Funktionen 

von  Xj  .  .  .  pn.  Hinterher  findet  man  durch  Einzetzung  in  z'  — 
Az  =  tt: 

z  —  Az  =  F(Xi  .  .  .  xn  pt  .  .  .  p„). 

Eine  Zahl  Gleichungen  zwischen  z  x1  .  .  .  x„  z'  x\  .  .  .  x'„ ,  in 

denen  z'  und  z  nur  in  der  Combination  z'-Az  auftreten,  definiren 

eine  Beruhrungs- Transformation,  die  sich  analytisch  durch  Gleichun- 

gen der  folgenden  Form  ausdriickt 

z  =  Az  +  $;  x'i  =Xi-,  p'i  =  Pi. 
Hier  ist  A  eine  Constante,      X;  und  Pi  Funktionen  von  x1  .... 

p„ .    Unsere  Transformation  besitzt  offenbar  die  Eigenschaft,  Funk- 

tionen von  x\  .  .  .  x'„  p'x  .  .  .  .  p'„  in  Funktionen  von  xt  .  .  .  x„ 
Pi  .  .  .  pn  uberzufiihren.    Derartige  Trans  f  or  mationen  nenne  ich  zu- . 

weilen  der  Kiirze  wegen:  Transformationen  zivischen  xp. 

6.  Die  eben  gegebene  Methode  zur  Auffindung  von  Beriih- 

rungs-Transformationen  zwischen  x  p  leidet  von  der  Misslichkeit, 
eine  dem  Wesen  der  Sache  fremdartige  Classification  nach  dem 

Werthe  der  Zahl  q  einzufuhren.    Dies  ist  nicht  mit  der  folgenden 
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Methode  der  Fall;  im  Uebrigen  haben  beide  Methoden  ihre  selbst- 

ståndige  Berechtigung.  Zuerst  muss  ich  einen  Hiilf-Satz  vor- 
ausscliicken. 

Hiilf-Satz.  Sind  Xt  .  .  .  .  Xq  FunJctionen  von  x1  .  .  .  x„  px 

.  .  .  pn,  die  paarweise  (X;  Xk)  =  0  genugen,  so  giébt  es  unter  den 

Losungen  des  vollstdndigen  Systems  (n.  4  Anmerkung  unter  der 
Seite). 

ftFJ^O  ....  [XqF]  =  0 

einige,  welche  die  Form  F  =  Az  -f-  II  besitzen.  Hier  ist  A  eine  Con- 

stante  und  II  eine  lunktion  von  xt  .  .  .  pn. 

Unser  Satz  koramt  darauf  hinaus,  dass  die  Gleichungen 

....  [X,  F]=0,  f  =  A  (1) 
gemeinsame  Losungen  besitzen.    Um  dies  nachzuweisen,  versuchen 

wir  eine  solche  Funktion  $  von  F  z  xt  .  .  .  pn  zu  finden,  dass  wenn 

man  die  Gleichung 
$  =  Const. 

hinsichtlich  F  auflost,  so  erhålt  man  eine  Funktion  von  zxt  .  .  .  p„, 

welche  den  Relationen  (1)  geniigt.  Es  zeigt  sich,  dass  $  durch 

folgende  Gleichungen 
d<£  d<£ 

[X,  *]  =  0  .  .  .  [Xq*]  =  0,  J|  +  A(|lz  =  0 
bestimmt  ist,  und  dieselben  bilden  ein  vollstiindiges  System,  da 

jedesmal  zwei  beliebige  unter  ihnen  ein  solches  System  bilden.1 

1  Hier  mftge  der  folgende  Satz  seincn  Platz  finden.    Derselbe  kommt  zur  Anwcndung 
in  §  4. 

Hiilf-Satz.    Kennt  man  unter  den  Losungen  des  vollstdndigen  Systems: 

[X,  F]=0  [Xn  F]  =  0 
eine,  welche  die  Form  A |  z  +  1 1  (x,  .  .  .  pn ),  besitzt ;  so  ist 

A2z+  A"  II  -f-  il  (Xi  .  .  .  X„), 

Ai 

uw  eine  arbitriire  Funktion  bezeichnet,  eine  allgemeinere  solche  Losung,  und  zwar 
die  allgeineinste  von  der  besprochenen  Fonn. 

Mn n  eikcniit  »ogleicli  dass  A2  I  +  ̂2  \{  x,  Q  (Xi  ,     .  Xn)  eine  Losung 

Ai 

unserc»  vollstandigen  Systems  ist;  dnss  sie  die  allgcmeinste  jcncr  Form  ist,  lasst 
sich  folgendcrmassen  einsclicn. 

Seien 
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Sats.  Kennt  man  n  Funktionen  Xt  .  .  .  X„  von  xt  .  .  .  xn 

pj  .  .  .  p„,  welche  paarweise  (Xj  Xk)  =  0  geben,  so  ist  es  nach  dem 

Obenstehenden  moglich  eine  Funktion  Az  +  n  (xx  .  .  p„)  su  finden, 

welche  allen  Gleicliungen 

[Xj  Az  +  H]  =  0  i)  i  =  l  .  .  .  n 
geniigt.    Alsdann  ist  es  bekanntlich  auch  moglich,  die  Gleichung 

d  (Az  +  n)  —  P4  dXi .  .  .  -  P„  dX„  =  ?  (dz  —  Pl  dxt  .  .  .  —  pn  dxn) 
identisch  su  befriedigen,  und  sivar  iverden  alle  Pi  Funktionen  von 

Xj  .  .  .  pn.    In  Folge  dessen  besitst  die  entsprechende  Berilhrungs- 
Tr  ans  f  or  mation 

z'  =  Az  +  II;  x'i  =  Xij  p'i  =  Pi 

die  charakteristische  Eigenschaft,  Funktionen  von  x\  .  .  p'n  in  Funk- 
tionen von  xt  .  .  .  pn  ubersufiihren. 

Denn  soll  die  Gleichung 

d  (Az  +  H)  -  Px  dXt  .  .  .  -  Pn  dXB  =  p  (dz  -  Pl  dxt  .  .  .  -  pn  dxn) 
identisch  stattfinden,  so  muss,  da  z  nicht  in  den  Funktionen  II 

Xt  .  .  .  Xn  vorkommt 

und 

dpi       1  dpi  dpi  II 
Vermoge  der  letzten  n  Gleichungen  findet  man  alle  Pi?  die  offenbar 

nur  von  xt  .  .  .  .  pn  abhången. 
7.    Eliminirt  man  zwischen 

z'  =  Az  -f- II;  x';  =  ki 
wo 

(XiXk)  =  o,  [Az  +  n,  sy  =  o 

Fx^AaZ  +  n^Xx  .  .  .  p„);  F2  =  A2  z  +  IL,  fe,,.  p„) 
zwei  Losungen  der  besprochenen  Form;  alsdann  ist  auch  A2  F,  —  Aj  F2  oder 

was  anf  dasselbe  hinauskommt  A,  H    —  Aj  U2  eine  solche.    Aber  eine  jede 
Funktion  von  xx  .  .  .  pn  }  die  unseren  Gleichungen  geniigt,  lasst  sich  ausdriicken  durch 
Xj  .  .  .  Xn;  also  ist 

a2  nt  -  Aj  n2  =  ocxj , . .  xn) oder 

woraus  sogleich  die  Richtigkeit  unserer  Behauptung  hervorgeht. 
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die  Grossen  px  .  .  .  pn,  so  findet  man  eine  oder  mehrere  Gleichun- 

gen  zwischen  z  xj  .  .  .  xB  z'x\  .  .  x'n,  welche  bekanntlich  auch 

trasere  Transformation  vollig  definiren.  In  denselben  kommen  z' 

und  z  ofFenbar  nur  in  der  Combination  z'-Az  vor,  und  also  giebt 

die  Metbode  der  vorangehenden  Nummer  keine  Berubrungs-Trans- 
formation  zwischen  x  p,  die  nicht  zugleich  durch  die  Metbode  der 

Nummer  5  erhalten  werden  konnte.  Andererseits  ist  es  klar  (Vergl. 

den  Satz  in  n.  5),  dass  die  erste  Methode  keine  Transformation 

giebt,  die  nicht  zugleich  durch  die  zweite  erhalten  werden  konnte. 

Also  decken  unsere  Methoden  einander  vollståndig;  ihr  Unterschied 

ist  nur  formal.  —  Wir  werden  nun  beweisen,  dass  unsere  b eiden 

Methoden  eine  jcde  Beriihrungs-  Transformation  zwischen  x  p 

geben. 

Die  Aufgabe,  die  allgemeinste  Beruhrungs-Transformation  zwi- 
schen x  p  aufzufinden,  kommt  darauf  hinaus  die  Grossen  Z  Xl  ... 

X„  Pj  .  .  .  P„  in  allgemeinster  Weise  zu  bestimmen,  so  dass  die 
Gleichung 

dZ  —  Pt  dXt  .  .  .  —  Pn  dXB  =  ?  (dz  -  p,  dx,  .  .  .  —  p„  dxj 
identisch  stattfindet,  und  dabei  alle  X;  und  P,  nur  von  xt  .  .  .  p„ 

abhången.    Durch  Entwickelung  nimmt  unsere  Bedingungs-Glei- 
chung  die  Form 

U  dz  +  2  Vi  dXi  +  2  Wi  dp4  =  ?  (dz  -  pt  dxt  .  .  .  —  pn  dxn) wo u=f 
dz 

y _  _  dZ   _  p  dX,  _  p  dXn 
d»!         1  (lxi   '  '  dx: 
dZ       p    dXi  _p  dXn 

1     j       •   •   .  -i-n  ty  (,I>i  dp, 
Also  lost  unsere  Gleichung  sich  in  folgende  Svstemc  auf 

dz  e 
dZ         I)   ,lXi  t>   JXn  n  dZ      .  , 
:     —  Pt       '     .  .  .  —  P„       n  =  —  p  Pi  =  —  Pi  .     .  1  =  1   ...  Il d.Xj  1  dx(  ,|x  r  1  1  dz 

dZ  —  p/x'  .    .  —  PM,1X"  =0.  1 1=1  ...  n "Pl  t]W  dpj 

Die  n  letzton  ( ileichungen  zeigen,  dass  die  Differential-Qvotienten 

?=  .  .  .  'iZ  nur  von  x.  .  .  .  p,  abhiingen,  und  also  hat  Z  die  Form 
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Z  =  Zl(zxl  .  .  xn)  +  Z2  (Xj  .  .  .  pn). 

Es  handelt  sich  darum  Zx  zu  bestimmen. 

Die  iibrigen  Gleichungen,  denen  Z  geniigen  soll,  nehmen  nun 
die  Form 

dz  ̂  

az,  +  dz2_k  =  np  «>  =  _pi  g*.     i  =  i  .  .  .  n dXj    '    dx;      k  — 1     dxi  dzi 
Also  kommt  * 

*?i  +  Pi       =  Tpk  dX*  -  f 2     i  =  1  .  .  .  n dX;       ̂     ̂        dZ  fe  =    1  dX; 
Vfo  die  rechte  Seite  gar  nicht  z  enthalt.  Durch  Differentiation 

hinsichtlich  z  finden  wir  also 

welche  Gleichung,  da  Zx  nicht  p,  enthalt,  sich  in  die  beiden  auflost 

Durch  Integration  kommt  (daZi  nicht  px  .  .  .  p„  enthalten  darf) 

— 1  =  A  =  einer  Const. 
dz 

and  also 

Zx  =  Az  +  X, 

wo  X  jedenfalls  nicht  z  enthalt.    Erinnern  wir  nun,  dass 

Z  =  Z1  +  Z2(x1  .  .  .  pn), 

so  ist  hiermit  bewiesen,  dass  Z  die  Form  Az  +  1J  (xx  .  .  .  p„)  be- 

sitzen  muss.   In  erstem  Paragraphe  sahen  wir  aber,  dass  wenn  * 
z'  =  A  z  -f  n ;  x',  =  Xi 

eine  Beriihrungs-TraDsformation  definiren  sollen,  so  muss 

(X;  Xk)  =  o,  [Az  +  II,  X,]  =  0 
i  —  1  .  .  .  n,  k  =  1  .  .  .  n. 

Es  ist  also  bewiesen,  dass  die  Methode  der  vorangehenden  Nummer 

md  also  zugleich  diejenige  in  n.  5  eine  jede  Beruhrungs-Transfor- 

mation  zwischen  x  p  geben. 

Endlich  resumire  ich  den  Inhalt  dieses  Paragraphes. 
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Es  giebteine ausgedehnte  Catcgorie Beriihrungs-Transformationen, 

ivelche  die  char  akter  istische  Eigenschaft  besitzen,  Funktionen  von 

x\  .  .  x'n  p't  .  .  .  p'„  in  Funktionen  von  xt  .  .  xn  Pj  .  .  .  pn  uber- 
zufuhren.    Alle  derartige  Transj or  mationen  besitzen  die  Form 

z'  =  Az  +  U(Xl  .  .  pn);  x'i  =  Xi;  p'i  =  Pi, 

ivo  A  eine  Constante  ist.  Gleichungen  zwischen  z  xx  .  .  xn  z'  x\  .  .  . 

x'„j  welché  z'  tind  z  nur  in  der  Combination  z'-Az  enthalten,  bcsiim- 
men  immer  eine  solche  Trans  formation.  Ander  er  seits  kann  man 

anch  behaupten,  dass  ivenn  Xt  .  .  .  X„  II  Funktionen  von  xt  .  .  .  p„ 

sind,  welclie  den  Relationen 

(X,  Xk)  =  0,  [Az  +  Ut  Xi]  =  0 

genilgen,  so  gehort  die  Beruhrungs-Transf or  mation 

z'  =  Az  +  11;  x'i  =  Xi; 

immer  zu  der  bcsprochenen  Categorie. 

§  3. 

Analytische  Merkmale  der  besprochen  Categorie  Beruhrungs- 
Transformationen. 

Definiren  die  Gleichungen 

z'  =  Z;  x'j  =  Xi;  p'i  =  P; 

eine  Beriihrungs-Transformation,  welche  Funktionen  von  x\  .  .  .  p'„ 
in  Funktionen  von  x1  .  .  .  pn  uberfuhrt,  so  geniigen  alle  X  und 

P  gewissen  charakteristischen  Relationen,  die  nun  erforscht  wer- 
den  sollen. 

8.  Ich  erledige  zuerst  folgende  Aufgabe:  Ich  setze  voraus, 

dass  Xj  und  P,  gegebene  Funktionen  von  xl  .  .  .  pn  sind,  und  dass 

es  moglich  ist,  eine  solche  Funktion  Az  +  11  (x,  .  .  .  p„)  zu  fin- 
den,  dass 

z'  =  Az  +  H;  x'i  =  X,;  p'i  =  Pi 

eine  iMM-iilinings-Transformatioii  definiren.  Es  winl  gefordert,  die 

Constante  A  und  die  Funktion  11  in  allgemeinster  Weise  zu  be- 
stiramen.  Es  wird  sich  zeigen,  dass  A  vollig  und  II  bis  auf  eine 

aditive  Constante  durch  die  gegebenen  Funktionen  Xj  und  Pj  be- 
stimmt  sind. 

Die  identisch  stattfindende  Gleichung 
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d  (Az  +  7T)  -  Pt  dXx  .  .  .  —  P„  dXn  =  ?  (dz  —  p,  åxl  .  .  .  -  pn  dxn) 

giebt 

p  =  A 
und  reducirt  sich  folglich  auf 

ån—^åX,..    .  =  —  A(pt  dxx  .  .  .  .  ) 

Diese  Bedingungs-Gleichung  lost  sich  in  die  folgenden  auf 

dxj      k  _  j  dx; 

dU    k  =  °  dXk 

woraus  durch  Differentiation  bez.  hinsichtlich  pj  und  Xj 

dPi  dx;      k      ,  \  k  dPi  dx;  ~  dPi     dXi  / 

d2U    k^Vp^  ,  5  dM 

=  ,  V^dxjdpi"1"  dx;     dPi  )' 

dXj  ap.  k 

Durch  Vergleichung  kommt 

k  __  I  V  dxj    dPi         dp;    dx;  / 

Wir  sehen  also,  dass  die  Constante  A  durch  Xi  und  Pj  vollig 

bestiinmt  ist;  (die  eben  gefundene  Relation  låsst  sich  auch  auffassen 

als  eine  Bedingungs-Gleichung,  welche  die  Funktionen  X;  und  Pj 

befriedigen  mussen). 

TI  geniigt  den  Gleichungen 

)raus 

dJI  =  Mt       +  •  •  Mn  dxn  +  Nt  dPl  +  .  .  .  Nn  dpn 
und  durch  Integration 

iT=  j  Mx  dxt  +  .  .  .  N„  dpn  +  .Const. 

Die  Grossen  X{  und  Pi  bestimraen  also  TI  bis  auf  eine  additive 

Constante,  die  arbitrår  sein  muss,  da  JT  in  der  urspriinglichen 

Bedingungs-Gleichung 
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d(Az  +  JZ)  — P^  =  ?(dz-PldXl.  .  .  ) 
nur  als  Differential  auftritt. 

Hiermit  ist  folgender  Satz  erwiesen: 

Sind  Xx  .  .  .  Xn  Pt  .  .  .  P„  gegebene  Funktionen  von  xl  .  .  .  pn, 

und  ist  es  moglich  die  Gleichung 

dZ  -  P,  dX,  .  .  .  -  P„  dXn  =  ?  (dz  -  pj  dxt  .  .  .  -  pi  dxn) 
identisch  zu  befriedigen,  so  kann  dies  wesentlich  nur  auf  eine  Wcise 

geschelien.  Nach  dem  øorangehenden  Paragraphe  muss  Z  die  Fonn 

Az  +  iT(x1  .  .  .  \>n)  besitzen.    Die  Consiantc  A  genilgt  der  Gleichung 

k  J  =  n  /dXk    dPk    _  dXk  dPk\ 

k==1   Vdx.     dPi  dpj  dxJ' 
Die  Funktion  U  ivird  auch  bestimmt  durch  X;  und  P;  bis  auf  rina 

additive  Constante,  die  unbestimmt  bleibt. 

Dies  låsst  sich  auch  so  aussprechen: 

Sind  Xj  und  Pj  Funktionen  von  xt  .  .  .  pn ,  und  definiren  soivoh  l 

z'  =  M;  x'i  =  Xi;  p'i  =  Pi 
wie 

z'=N;  x';  =  Xi;  p*rP, 

Bcruhrungs-Transf or  mationen,  so  muss  M-N  eine  Constante  sein, 
9.  In  dieser  Nummer  entwickeln  wir  gewisse  charakteris tiene 

Relationen,  welche  zwisclien  den  Funktionen  X;  und  P4  statttinden. 

Hiilfsatz.  Es  seien  u\  und  g)'2  Funktionen  von  z'  x\  .  .  .  p'„, 
welche 

[•'i  =° 
genugen.     Fuhrt  eine  ganz   beliebige  Ber iihrungs- Trans formation] 

zivischcn  z  xx  .  .  .  p„  und  z'  x*4  ...  .  .  p'n  unsere  Funktionen  beziiglich\ 
in      und  o2  fifør,  rø  verschwindet  auch  der  Ausdruck  [g>,  m2Jif, 

Denn  wenn 

[<->'i  w'2]x'  ,.'  =  0, 

so  ist  es  immer  moglich  (pg.  245  Anmerkung)  solche  weitere 

Funktionen  <>'.,  .  .  .  w'B  •  |  von  z*  x',  .  .  .  p'n  zu  linden,  dass 
immer 

K(.>M,-  ,,'  =  o 
i  =  1  .  .  .  n  +  1,k     1  .  .  .  n  -{-  1. 

Alsdann  (§  1,  i)  gilt  ete  ftfcichung  der  Fonn 

dz'  —  p'i  dx',  ....  -  p'„  dx'„  =  il\  do',  +  .  .  .  tt'„  ,.  i  d<.>'„  +  il 
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Auf  diese  Gleichung  fuhren  wir  unsere  Beruhrungs-Transformation 

aus.  Rechts  und  links  erhalten  wir  (n  +  l)gliedrige  Ausdriicke, 

deren  Glieder  Funktionen  von  z  x,  .  .  .  pn  sind.  Nach  der  Defini- 

tion  der  Beruhrungs-Transformationen  geht  aber 

dz'  —  p',  åx\  .  .  .  —  p'n  dx'„  in  p  (dz  —  pt  dxj  ...  ) 
uber,  und  also  besitzt  die  transformirte  Gleichung  folgende  Form 

o  (dz  —  p,  dxx  .  .  .  —  pn  dx„)  =  Ot  do!  +  .  .  .  On  +  1  åu\  +  ,  (B) 
wo  alle  Oj  und  «;  diejenigen  Funktionen  von  z  Xi  pn  sind, 

in  welche  unsere  Beruhrungs-Transformation  alle  und  w'  iiber- 

fiihrt.  Wir  wissen  aber  (§  1,  4),  dass  wenn  «!  .  .  .  o„  +  i  solche 
Funktionen  von  z  xx  .  .  .  p„  sind,  dass  eine  Gleichung  der  Form  B 

stattfindet,  so  muss  immer 

[«j  «k]x  p  =  o, 
und  also  verschwindet  insbesondere  [«i  o2]x(„  was  behauptet  wurde. 

Satz.    Definiren  die  Gleichung  en 

z'=  Z;  xV=Xi;  pV==Pi 

eine  Beruhrungs-Transformation,  so.  geiten  die  Belationen 

[z  x|]  =  [x,  xk]  =  [X;  pk]  =  [p,  pk]  ==  o. 
Die  beiden  Relationen 

[ZXJ~:6,  [Xi  Xk]  =  0 
wurden  schon  im  ersten  Paragraphe  bewiesen.    Die  Relation 

[X;  Pk]xp  =  0 
folgt  daraus  (sieh  den  vorangehenden  Satz),  dass 

[x#kt  p«  =  0 
und  dass  unsere  Beruhrungs-Transformation  die  Funktionen  x\  p' 
bez.  in  X  und  P  uberfuhrt.    Ebenso  muss 

[PiPk]xp  =  0 da 

tP'iP'k].'p'  =  o 
Satz.  Sind  Xj  tind  Pj  Funktionen  von  x{  .  .  .  pn ,  und  definiren 

(sieh  §  2) 

z'  =  Az  +  n,  x';  =  X;,  p'i  =  Pi 

eine  Beruhrungs-Transformation  zivischen  x  p,  so  muss 

(X1P1)  =  (X2P2)  =  .  .  .    =  (X„Pn)  =  A. 

Hier  ist  A  dienige  Constante,  die  in  der  Gleichung  z'  =  Az  +  IT 
auftritt. 
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Seien  F'  und  O'  zwei  Funktionen  von  x\  .  .  .  p'n,und  F  und 
O  diejenigen  Funktionen  von  Xi  .  .  .  pn,  in  welche  unsere  Beruh- 

rungs-Transformation  dieselben  uberfiihrt.  Nun  sollen  nach  einem 
fruheren  Satze  die  beiden  Relationen 

(F'O')x.p.  =  0,  (FO)xp  =  0 
gleichzeitig  stattfinden.    Durch  Entwickelung  findet  man  aber  mit 

Beriicksichtigung  von 

(x'i  x'h)x  p  =  (p'i  p'k)x  p  =  (x'j  p'k)x  p  =  0 dass 

(FO)xp  -  ̂   dp^  -"dpT  dxV/  (XiP^p 

fF<oo  (årå^     dF'  d"'^ (F  O0,v-.Si  ̂ -fp.  —  Wi  dx-  j. 
Diese  Ausdriicke  sollen  gleichzeitig  verschwinden,  und  dies  kann 

nur  geschehen,  wenn 

(x',  P'i)x  P  =  (x'2  p'2)x  p  =  =  ̂  1  S  n(x'i  p',),  p  (a) 

wåhrend 

ni=i 

Wir  mussen  ferner  beweisen,  dass  (x'  p'j)x  p  gleich  A  ist.  Dies  kann 
in  folgender  Weise  geschehen.   Friiher  fanden  wir 

'T^  ̂   -  P  P  =  Wk  =  A i  =  1  dxk   dPk  dPk  dxk 
also 

i  k  =  n 
A=      2  W„. n  k  =  i 

Es  ist  aber 

also 

1  1  k  — n 
1  2W,=      J  (x'kp'k), n  nk  =  l 

A=^(x'„  p'k)M. 
woraus  mit  Beriicksichtigung  von  (a) 

(x\  p'i)x  P  m  (x'2  p't)s  p  =  ....=  A 
was  behauptet  wurde. 

Kndlich  halte  ich  es  fiir  zweckmiissig  an  einem  cinfachen 

Beispiell  nachzuwcisen,  dass  die  Constantc  A  einen  beliebigen 

Werth  haben  kann.    Die  Gtleichungen 
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z'  =  Az 

X'i  =  Xi 

p'i  =  Api 

definiren  offenbar  eine  Beriihmngs-Transformation  der  besonderen 

Art,  die  man  Punkt-Transformation  nennt.    Hier  ist 

(x'ip'i)xP  =  A 
wo  A  die  in  dem  betreffenden  Falle  geivahlte  Constante  bezeichnet. 

10.   In  fruheren  Satzen  stellten  wir  gewisse  Relationen  auf, 

die  zwischen  Xi  .  .  .  Pn  stattfinden  mussen,  wenn 

z'  =  Az  + Tl;  x^X;;  p';  =  Pi 

eine  Beriihmngs-Transformation  zwischen  xp  definiren  sollen;  nun 

werden  wir  zeigen,  dass  diese  nothwendigen  Relationen  auch  voll- 

stdndig  charakteristisch  sind. 

Sats.  Sind  Xt  .  .  .  Xn  Pj  .  .  .  P„  Funktionen  von  xx  .  .  .  pn, 

wélche  den  Relationen 

(X[X,)  =  (Xi-pk)  =  ==o 
(X1P,)  =  (X2P2)  .  .  .  =A  =  einer  Const. 

geniigen,  so  ist  es  immer  moglich  tind  mvar  tvesentUch  nur  in  ein- 

ziger  Weise,  die  Gleichung 

dF  —  PidXj  .  .  .  — Pn  dXn  =A(dz  — p,  åxt  .  .  .  — pn  dxn) 

identisch  su  befriedigen. 1    Alsdam  definiren 
z'  =  F;  x^X,  p^P, 

eine  Beruhrungs-Transformation  zwischen  x  p. 

Wir  suchen  eine  Funktion  Az  +  *P  (x2  .  .  .pn),  welche  allen 
Relationen 

[XiAz  +  ̂ ]  =  o  I  I  i  =  l  .  .  .  n 
geniigt;  und  bestimmen  sodann  wie  fruher  solche  Funktionen  nx . . . 

nn  von  Xj  ,  .  .  pn,  dass  die  Gleichung 

d  (Az  +  W)  —  iTi  dXx  . . .  —  JIn  dXn  =  A  (dz  —  p,  dXi  ...  —  pn  dxB) 
identisch  stattnndet;  im  Allgemeinen  werden  hierbei  7T,  . .  .  iTn  andere 

Funktionen  als  Px  ....  P„.   Es  geiten  nun  (n.  9)  die  Relationen 

(X.  «,)-<>,  (Xk  JTk)  =  A 
und  wir  haben  ferner  vorausgesetzt,  dass 

(XiPk)  =  o,  (Xk  Pk)  =  A; 
also  kommt 

Vidensk.-Selsk.  Forh.  1873.  17 
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woraus 

oder 

Nun  ist 

oder 

(X*  J7k-Pk)  =  o,  (Xk,  J7k_Pk)  =  o 

/Tk-Pk=Wk  (Xt  .  .  .  Xn) 

Pk*=J%^Wk(X,  .  .  .  x„). 

(PiPk)  =  o 

(JI,— W„  /Tk-Wk)  =  o 
woraus  durch  Beriicksichtigung  bekannter  RelationeD 

dWi  =dWk 

dxk   •  axt 
und  also 

dF(X,  ...X„) j  dXj 

und 

ri         '  dX; 

Schreiben  wir  nun  die  identische  Gleichung 

d  (Az  +  W)  —  2  JZk  dXk  .  .  .  =  A  (dz  -  p,  dx,  .  .  .  -  pn  dxn) 
in  der  aeqvi  val  enten  Form 

d  (Az  +  *I*  —  F)  -  2  (/TU-^J  dXk  =  A(dz-Pl  dx,  -  .  .  ) 
so  finden  wir  durch  Einfiihrung  von  den  Crossen  P 

d  (Az  +  #  —  F)  —  -  Pk  dXk  =  A  (dz  —  p,  dx,  .  .  .  ) 

und  also  ist  es  uns  gelungen  eine  solche  Funktion  Z  zu  huden. 
dass 

dZ  —  2Tk  dXk  =  A(dz  —  pt  å\,  .  .  .  ) 
identisch  stattfindet.    Nach  dem  Satze  in  8  ist 

Az  +  W  —  F  +  Const. 
eine  allgemeinere  solche  Funktion  und  zwar  die  allgemeinste. 

Bind  Z  X,  .  .  .  X„  .  .  .  P,  Funktionen  von  z  x,  .  .  .  pn,  und 
definiren 

z'  =  Z,  x',  =  Xi?  p',  -  P 



259 

eine  Beruhrungs-Transformation,  so  geiten  folgende  charakteristische 

Relationen,  die  ich  in  meiner  Annalen-Abhandlung  beweisen  und 
nåher  entwickeln  werde 

[Z  XJ  =  o,  [X,  Xk]  -  [X|  Pfc]  _  [P;  P„]  =  o. 

[X,  PJ-     [X2P2]=  =[XnPn]. 

[Z  PG  =  P,  [Xs  pj 
Diese  Relationen  spielen  im  Uebrigen  eine  fundamentale  Rolle 

in  der  Theorie  des  indeterminirten  Falles  bei   dem  Pfaffschen 

Problem. 

§  * 

Homogene  Beriihrungs-Transforinationen. 
Es  giebt,  wie  ich  nun  zeigen  werde,  eine  ausgedehnte  Categorie 

Bertihrungs-Transformationen  zwischen  x  p,  welche  die  charak- 

teristische Eigenschaft  besitzen,  Funktionen  von  x\  .  .  .  .  p'n,  die 
hinsichtlich  der  Differential-Quotienten  homogen  sind,  in  ebensolche 

Funktionen  von  X!  .  .  .  pn  von  derselben  Dimension  iiberzufiihren. 
Ich  bestimme  alle  Transformationen  dieser  Art. 

Die  Wichtigkeit  dieser  neuen  Theorie  liegt  dann,  dass  sie  sich 

fiir  eine  gewisse  Auffassung  mit  der  allgemeinen  Theorie  der  Be- 

ruhrungs-Transformationen  vollståndig  deckt,  ob  sie  sich  gleich  fiir 

eine  andere  Affassung  unter  derselben  subsumirt.  Bei  einen  spateren 

Gelegenheit  werde  ich  hierauf  nåher  eingehen. 

Der  Kiirze  wegen  sage  ich  stått  „Funktion  von  x,  .  .  .  .  pn, 

die  hinsichtlich  der  Differential-Quotienten  homogen  ist,  nur  ho- 

mogene Funktion.  Die  besprochenen  Transformationen  sollen  ho- 

mogene Beriihrungs- Transformationen  heissen. 

11.  Satz.  Sind  X{  X^  .  .  .  X„  homogene  Funktionen  nullter 

Dimension,  welche  paarweise  (X;  Xk)  =  o  geben,  so  ist  es  mbglich 

die  Gleichung 

dZ  —  P,  dXx  .  .  —  Pn  dXn  =  A  (dz  —     dx,  .  .  .  ) 

in  solcher  Weise  zu  hefriedigen,  dass  alle  P  homogene  Funktionen 

er  st  er  Dimension  sind.    Die  Beruhmngs-Transformation 

z'  =  Z;  x'i  =  Xi;  p^Pi 
besitzt  dann  die  charakteristische  Eigenschaft,  homogene  lunktionen 

in  homogene  Funktionen  derselben  Dimension  iiberzufuhren. 

17* 
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Da  alle  X;  homogene  Funktionen  nullter  Dimension  Bind,  so 

geiten  die  Gleichungen 

dX;    ,  „  dX.  II 
Pip  +  .  .  .pu    »  oa  o     i  =  1  .  .  .n dpi  dp„  II 

die  offenbar  in  der  Form 

[zXi]  =  o     i  =  l  .  .  .  n 
geschrieben  werden  konnen.    Nun  geiten  zugleich  nach  unserer 

Voraussetzung 

[XiXk]  =  o 
und  also  ist  es  moglich  (§  1,  4)  die  Gleichung 

dz  —  P!  dX!  ....  —  Pn  dx„  =  dz  —  Pi  dx!  ...  —  pn  dx„ 
identisch  zu  befriedigen.    Die  Grossen  Pi  werden  bestimmt  durch 

p,  g  + .. .  +p„  p  =P, axi  dx! 

r,        -\-  ....  i  „        —  pn (lXn  dxn 

und  «ind  also  offenbar  homogene  Funktionen  erster  Dimension. 

Fiihren  wir  nun  die  Beruhrungs-Transformation 

z'  =  z,  x',  =  Xi,  p',  =  Pi 

auf  irgend  eine  homogene  Funktion  ster  Dimension 

H(x';  .  .  .  s/.p',  .  .  p'n) 
aus.  so  kommt  durch  Vertauschung  der  homogenen  Grossen  bez. 

nullter  ond  erster  Dimension  x'  und  p'j  mit  X,  und  I\  welcheauch 
homogen  von  nullter  und  erster  Dimension  sind,  die  Funktion 

II  (X,  .  .  .  XnP,  .  .  .  P„) 

die  offenbar  homogen  von  ster  Dimension  sein  muss. 

12.  In  dieser  Nummer  bestimme  ich  endlich  alle  homogene 

Beruhrungs-Transformationen. 

Seien  \,  .  .  .  Xn  homogene  Funktionen  nullter  Dimension 

von  x,  .  .  .  p„,  welche  paarweise  (XjXk)  =  o  geben;  in  der  vor- 
angehenden  Xummer  sahen  wir,  dass 

|z  XiJ  =  o  .  .  .  [z  Xn  |  =  o 
und  also  ist  (pg.  248,  Anmerkung) 

Az4  //(X,  .  .  .  X„), 

wo  A  eine  Gonstantc  und  //  eine  A  arbitrare  Funktion  bezeichnen, 
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die  allgemeinste  Funktion  der  Form  Az  +  TI  (xx  ...  pn),  welche 
allen  Relationen 

[Az  +  n,  XJ  =  o 
genligt.    Man  soll  nun  n  in  allgemeinster  Weise  bestimmen,  so 

dass  die  Gleichungen 

z'  =  Az  +  77,  x'j  ==  X„ 

eine  homogene  Beriihrungs-Transformation  definiren.    Die  identisch 
stattfindende  Gleichung 

d  (Az  -f 11)  —  P,  dX,  .  .  .  — P„  dX„  =  A(dz  —  p,  dx,  .  .  .  — pn  dxn) 

giebt 

ds,   -  +k=?  dXi 

dJT     k  =  °  dXk =     —  J-k 
dPi  fc=l  ̂  

Es  zeigt  sien  also  durch  Betrachtung  der  rechten  Seiten  unserer 

Gleichung,  dass  ̂   eine  homogene  Funktion  erster  Dimension,  und 

dJT 
—  eine  homogene  Funktion  nullter  Dimension  sein  inussen.  Nun dPi 

ist  aber  JT  eine  Funktion  nullter  Dimension,  woraus  folgt,  dass 

t^?  von  nullter,      von  lter  Dim.  sind. dxj  7  dpj 

Hieraus  folgt,  dass  ̂   und       gleich  Null  sind,  und  also  II 

eine  Constante  ist. 

Dies  giebt  der  Satz: 

Eine  jede  homogene  Beruhrnngs-  Trans formation  hann  in  der 

Weise  erhalten  iver  den,  dass  man  n  homogene  Funktionen  nullter 

Dimension  X,  .  .  .  X„  nimmt,  welche  paariveise 

(X.  Xu)  =  o 
gében;  alsdann  bestimmen  die  Gleichungen 

z'  =  Az-f-B;  x^Xi 

eine  homogene  Beriihrungs-Transformation.    Hier  sind  A  und  B 
arbitrdre  Constanten. 

Eliminirt  man  zwischen 
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die  Grossen  p,  .  .  .  p.,  so  kommeri  Gleichungen  der  Form 

t  =  Az  +  B.  F,  (x\  . .  x'n  x,  .  .  .  xn)  =  o,  .  .  .  Fq  =  o. 
Umgekehrt  sicbt  man  leicht  ein.  dass  Gleichungen  dieser  Form 

immer  eine  homogene  Beriihrungs-Transformation  bestimmen. 

Endlich  sei  folgender  evidenter  Satz  ausgesprochen. 

Sind  Xi  .  .  .  X„  Pi  .  .  .  Pn  homogene  Funliionen  bez.  nullter 

und  erster  Dimension,  zwisehen  denen  folgende  Relationen  stattfinden 

(Xi  Xk)  =  (Xl  Pk)  =  (P.Pk)  =  o 

(XiPO=   (XBPB)  =  A 
so  bestimmen  die  Gleichungen 

z'  =  Az  +  B,  x'i  =  X^  p',  =  ̂  

ein  e  h  omogcn  e  Beriih  ru  ngs-  Transformert  ion . 



Bidrag  til  ægyptisk  Kronologi. 
Af 

J.  Lieblein. 

(Foredraget  i  Mødet  den  4de  April  1873.) 

I  Papyrus  Anastasi  No.  1,  der  fortæller  om  en  Ægypters  Reise 

gjennem  Syrien  og  tilgrændsende  Lande  paa  Ramses  IIS  Tid,1  tin- 
des paa  Side  21,  Linie  1  og  2  følgende  høist  mærkelige  Ord: 

nsk^M^  =.—ivr.i. 
tma         m  p-iuma  far 

Byen         i  Havet,  Tyrus 
AAAAAA 
AAMM 
AAMM 

m 

i 

mru 

Havet 

na 

rmu 

Fisk 

„En  By 

ran  -  f 
dens  Navn. 

bariu 
Baade; 

v= — n  i  i  i 

r  s'au 
mere  end  Sand. 

Havet,  Tyrus  i  Havet  er  dens  Navn 

at' a 

Bragt 

1PS 
us  er 

rig 0   (Q  ««« 
tu-f  mu 

den  Vand 

i 

su 
den 

m 

paa 

i 

Der  bliver 

bragt  den  Vand  i  Baade;  dens  Fiske  ere  talrigere  end  Sand." 

2  (j  ̂  tma  By,  koptisk  xwp],   pagus,  vicus; 

piii^JUie,  TzokOz^Q,  civis.    Det       t,  der  staar  i  Enden  af  Ordet 

1  Select  Papyri  in  the  hieratic  character  from  the  collections  of  the  British  Museum. 
Bind  II,  Pl.  52  —  62.  Cf.  Chabas,  Voyage  oVun  Égyptien  en  Syrie,  en  Phénicie, 
en  Palestine  Sfc.  Chalon-sur-Saone  1866.  Se  endvidere  Brugsch,  Geographische 
Inschriften.    Leipzig  1857.    B.  II. 
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foran  Determinativ  for  By,  er  fakultativt;  thi  det  hører  ikke 

til  Stammen  og  er  heller  ikke  Feminin-Artikel,  da  Ordet  er  Ma- 

skulin saavel  i  det  hieroglyfiske  som  koptiske  Sprog.  Man  har 

sammenlignet  det  ægyptiske  tma  med  Græsk  Sojxoc,  Latin  domus. 

(j  (j  ^         Zl  1=1,  iuma,  Hav,  Sø,  er  det  hebraiske 

Q\  Fra  det  18de  Dynasti  af  blev  Forbindelsen  mellem  Ægypten 

og  Syrien  meget  livlig,  hvilket  havde  til  Følge  blandt  Andet,  at 

flere  semitiske  Ord  trængte  ind  i  det  Ægyptiske.  Især  forekommer 

der  en  hel  Række  semitiske  Ord  i  vor  nærværende  Text,  foranle- 

diget ved  den  ægyptiske  Reisendes  Ophold  i  semitiske  Lande.  Det 

her  omhandlede  Ord  tindes  i  flere  Texter.  Jeg  skal  her  blot  nævne 

et  Sted.  Det  er  i  en  tidligere1  omtalt  Indskrift  paa  en  af  Karnak- 
templets  Vægge,  hvori  der  berettes  om  et  Indfald  i  Ægypten  af 

Middelhavsfolk  paa  den  Tid,  da  Kong  Menephthes,  Ramses  Hs  Søn, 
regjerede.  Blandt  de  indfaldende  Folk  nævnes  (Sopelimer,  Sicilier 

og  Achæer  fra 

Landene  ved  Havet. 

Ordet  er  ogsaa  gaaet  over  i  det  Koptiske,  hvor  det  har  flere 

Former  s<*jul7  ion,  ejOJtl,  mare,  hvoraf  med  den  bestemte  Ar- 

tikel  $  eller  n  er  opstaaet  $soul  eller  moll.  Fayum,  som  er  Nav- 
net paa  den  gamle  Møris-Sø  og  Landet  omkring  samme.  Forøvrigt 

l)cs;i(l  de  gamle  Ægyptere  et  eget  Ord  for  Hav  og  So,  nemlig 

t=E,  Meru,  som  jeg  skal  omtale  nedenfor. 

i (  }  ,  Tar,  er  en  fuldstændig  regelret  ægyptisk 

Transcription  af  det  semitiske  T)I>%,  Sor,  Tyrus.  Det  hebraiske 

Ssade  gjengives  nemlig  paa  Ægyptisk  regelret  med  L  t\  som 

i    B  ̂   Slf       fahH'  hebraisk  Armer,  
Trop\ 

^  ^r"^  famn,  hebraisk  terra  sHiais,  sieea.  dcserta; 

|  Tamar,  hebraisk  ̂ jjpjjfc  Zcmari,  osv. 

'   Forhandlinger  i   Videnskabs-Sclskabct  i  Christiania  for  1860,  S.  48. 
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^  ̂  t=t  ,  meru,  er  udentvivl  identisk  med  det  latinske 

mare,  det  tyske  Meer  og  det  oldnorske  marr,  skjønt  Kjønnet  vexler, 

idet  Ordet  er  Maskulin  i  Ægyptisk  og  Oldnorsk,  nien  Neutmm  i 

Latin  og  Tysk.  Imidlertid  er  Vexlingen  mellem  Maskulin  og  Neu- 

tmm neppe  meget  paafaldende,  ja  endog  nødvendig  i  Ægyptisk, 

hvor  Neutrum  ikke  tindes;   besynderligere   er  det  derimod,  at 

^  t=t .  ment,  som  i  Hieroglyfisk  er  Maskulin,  i  Demotisk 

og  Koptisk  (ilHpe,  mere)  er  Feminin.  Det  er  aabenbart,  at  meru 

paa  dette  Sted  har  Betydning  af  Hav,  da  det  staar  i  Parallelisme 

til  iuma  og  maa  tillægges  samme  Betydning  som  dette.  Forfatte- 
ren har  nemlig  først  brugt  det  semitiske  Ord  iuma  i  Udtrykket 

tma  m  iuma,  Byen  i  Havet,  men  siden  i  Tar  n  meru,  ran- f,  Tyrus 

i  Havet,  dens  Navn,  anvendt  det  enstyclige  ægyptiske  mmt.  Chabas 

oversætter  meru  med  port,  Havn,  og  sammenligner  det  med  det 

koptiske  ejmpw,  portus,  statio  navium ; 1  men  han  forvexler  eller 
sammenblander  det  uden  Tvivl  med  et  andet,  forresten  nær  be- 

slægtet  Ord  med  en  lidt  forskjellig  Ortografi,  nemlig  g,  mert, 

eller         [j  (j  ^  ,  merit ,  Havn ,  Land  ved  Søen  eller  en  Flod. 2 
Meru  brugtes,  ligesom  iuma,  ikke  blot  om  Hav,  men  tillige  om 

Sø,  Indsø,  saaledes  ogsaa  om  de  kunstige  Søer,  der  dannedes  der- 

ved, at  Nilvandet  under  Oversvømmelsestiden  afspærredes  i  Bas- 

siner.  Af  dette  Ord  har  uden  Tvivl  Møris-Søen  faaet  sit  Navn,  der 

senere  mærkværdig  nok  er  ombyttet  med  det  enstydige  semitiske 

$JO!l,  Fayum.  Overhoved  synes  det  semitiske  Ord  iom  at  have 

fortrængt  det  gammelægyptiske  meru,  der  blot  har  vedligeholdt  sig 

i  det  koptiske  JULHpe,  med  den  specielle  Betydning  inundatio. 

J"I^  <^>  (j  (j  bariu,  koptisk  S^.pi,  navicula.  Ordet er  Feminin  saavel  i  Hieroglyfisk  som  i  Koptisk  og  identisk  med 

det  græske  fra  Ægypten  laante  gapte,         Den  siclste  Sætning  er 

1  Chabas,   Voyage  d'un  Égyptien,  S.  168. 
2  Brugsch,  Worterbuch,  S.  ( 
3  Se  Hevodot  II,  41  og  96. 
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komparativisk.    Komparativ  udtrykkes  paa  Ægyptisk  ved  at  stille 

r,  foran  det  andet  Sammenligningsled,  medens  første  Led 

bliver  uforandret.1   Det  samme  er  Tilfældet  i  Koptisk,  hvor  e,  e, 

træder  i  Stedet  for  det  hieroglyfiske  r,  f.  Ex.  g<ui  JUcyf" 

é  eKen/.V5  |J.£''uo  toutov  otysi,'  større  Ting  end  disse  skal 

du  se.2 
Der  kan  fornuftigvis  ikke  være  nogen  Tvivl  om,  at  det  er 

Tyrus  paa  Øen,  hvorom  her  er  Tale;  thi 

1)  er  Navnet    J  <=^>   ̂   >  ̂ar,  tiltrods  for  en  liden 
Rift  i  Papyrus'en,  fuldkommen  læselig. 

2)  Maa  man  efter  Reiserouten  vente  at  finde  denne  By  nævnt 

her.  Den  ægyptiske  Reisende  kommer  nemlig  nordenfra;  efterat 

have  besøgt  Berytus,  Sidon,  Sarepta  og  et  Par  andre  ubekjendte 

Lokaliteter,  kommer  han  til  Tar,  Tyrus,  som  han  under  sin  Reise 

maatte  støde  paa  netop  paa  dette  Sted. 

3)  Der  siges  udtrykkelig,  at  Tar  laa  i  Havet.  Om  der  for- 
øvrigt  kunde  være  nogen  Tvivl  om  Betydningen  af  Præpositionen 

,  m,  som  om  den  skulde  udtrykke  et  andet  Forhold  end  her 

antaget,  f.  Ex.  ved  istedetfor  i  Havet,  saa  hæves  Tvivlen  ved  den 

tilføiede  Angivelse,  at  der  blev  tilbragt  Staden  Vand  i  Baade, 

hvoraf  man  med  Bestemthed  kan  slutte,  at  Byen  laa  paa  en  0. 

4)  Denne  Beretning  om,  at  Byen  maatte  hente  sit  Drikkevand 

i  Baade,  fører  os  nødvendig  til  den  samme  Antagelse;  thi  Tyrus 

paa  Øen  manglede  Drikkevand,  og  maatte  efter  do  Gamles  Beret- 

ning hente  det  fra  Fastlandet. 3  Saaledes  fortæller  den  tyriske 

Historieskriver  Menander,4  at  da  Assyrerkongen  Salmanasar  paa- 
førte  Tyrerne  Krig,  satte  han  Vogtere  ved  Floden  og  Vandledninger 

paa  Fastlandet  for  at  forhindre  dem  fra  der  at  hente  sit  Vand. 

Vi  se  saaledes,  at  det  virkelig  var  Ty  rus  paa  Oen,  som  be- 

søgtes  af  den  Ægypter,  om  hvis  Reise  Papyrus  Anastasi  I  fortæller. 

1  Brussel),  llicnujli/phiscbc  Grmnmntik,  S.  31. 
1  JohannoH  BrtBg<  I.  51. 
1  Movcrs,  Die  PhOnizicr,  II,  1,  S.  176  og  181. 
4  Josephus,  Anlitj.  IX,  14,  '2. 
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Men,  paa  hvilken  Tid  foretog  Ægypteren  denne  Reise?  Dette 

er  det  Spørgsmaal,  som  her  nærmest  paatrænger  sig  os.  Af  Do- 
kumentet se  vi,  at  Forfatteren,  som  stod  i  venskabeligt  Forhold 

til  den  Reisende  (det  er  nemlig  ikke  denne,  som  her  selv  fortæller 

om  sin  Reise),  levede  ved  Ramses  IIS  Hof.  Tyrus  paa  Øen  exi- 
sterede  altsaa  allerede  paa  nysnævnte  Konges  Tid.  Men  Ramses  II 

var  efter  den  almindelige  Antagelse  Fader  af  den  Bibelens  Pharao, 

under  hvem  Jøderne  skulle  være  udvandrede  fra  Ægypten,  og  han 

regjerede  ifølge  Lepsius'  Kronologi  i  66  Aar  fra  1388—1322  f.  Kr. 
Efter  denne  Tidsbestemmelse  existerede  altsaa  Tyrus  paa  Øen 

allerede  i  det  14de  Aarhundrede.  Dette  er  imidlertid,  som  vi 

snart  skulle  se,  ikke  muligt,  da  Ø-Tyrus  først  er  anlagt  omkring 

100  Aar  senere.  Efter  min  Opfatning  af  den  ægyptiske  Kronologi 

regjerede  dog  Ramses  II  ikke  før  Jødernes  Udvandring  fra  Ægyp- 

ten, eller  allerede  i  det  14de  Aarhundrede,  men  først  et  Par  Hun- 

drede Aar  senere,  nemlig  fra  1180— 1114  f.  Kr.  Ifølge  denne  Tids- 

bestemmelse existerede  Ø-Tyrus  i  det  12te  Aarhundrede,  og  dette 

er  ikke  alene  muligt,  men  endog  nøie  overensstemmende  med  de 

Gamles  Beretninger  om  Anlægget  af  Tyrus  paa  Øen.1 

Førend  jeg  her  gaar  videre,  skal  jeg  kaste  et  Blik  paa  For- 
holdet mellem  Tyrus  paa  Øen  og  Tyrus  paa  Fastlandet,  hvilket  sidste 

ogsaa  kaldes  det  gamle  Tyrus  (Palætyrus).  Der  har  hersket  adskillig 

Konfusion  i  Opfatningen  af  dette  Punkt  og  forskjellige  Anskuelser 

have  gjort  sig  gjældende. 

lem  andre  erobrede  Byer  (Leps.  Denkmål.  III,  131,  a),  altsaa  allerede  under 

Ramses  H's  Fader,  Sethos  I.  Af  det  nøgne  Navn  kan  man  rigtignok  ikke  se, 
om  Byen  var  Ø-stad  eller  laa  paa  Fastlandet.    Men  da  Landstaden  Palætyrus, 

Sikkerhed  slutte,  at  det  i  Sethos-Templet  nævnte  T'ar  virkelig  var  Ø-Tyrus.  For- 
saavidt  som  der  kunde  existere  nogen  Trivl  om  vor  Reisebeskrivelses  Affattel- 
sestid,  have  vi  her  Vidnesbyrd  for  at  Ø-Tyrus  endog  existerede  under  Sethos  I, 

Ramses  IFs  Fader  og  Forgjænger  paa  Thronen.  Cf.  forøvrigt  Brugsch,  Geogra- 
phische  Inschriften,  II,  S.  40  flgg. 

T'ar,  Tyrus  er  forøvrigt  nævnt  i  Sethos-Templet  i  Qurna  mel- 

arau,  saa  kunne  vi  med 
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Mannert1  mener,  at  der,  saalangt  ned  som  til  Nebukadnezars 
Tid,  ved  Tyrus  alene  forstaaes  Palætyrus,  det  gamle  Tyrus  paa 

Fastlandet.  Først  da  den  krigerske  Chaldæer-Konge  havde  erobret 

og  ødelagt  Palætyrus  „opstod  et  nyt  meget  mindre,  paa  en  høist 

ubetydelig  Kystø  indskrænket  Tyrus,  som  maaske  allerede  længe 

havde  været  bebvgget,  vel  ogsaa  havde  udgjort  en  Del  af  det  store 

Tyrus,  men  som  først  nu  blev  Regjeringens  Hovedsæde."  Paa  lig- 

nende Maade  udtaler  Niebuhr  sig;2  ogsaa  for  ham  er  Østaden  et 

Nytyrus,  som'  blev  anlagt  efterat  Fastlandsstaden  Palætyrus  var 
bleven  ødelagt  i  Begyndelsen  af  det  6te  Aarhundrede  f.  Kr. 

At  denne  Mening  er  aldeles  urigtig,  er  ikke  vanskelig  at  vise. 

Jeg  vil  først  nævne  det  Vidnesbyrd,  som  vor  Papyrus  afgiver.  Vi 

se  her,  at  Ø-Tyrus  ikke  alene  existerede  flere  Aarhundreder  før 

Nebukadnezars  Tid,  men  vi  ere  ogsaa  berettigede  til  at  tro,  at  det 

allerede  paa  hin  Tid  maa  have  havt  en  fremragende  Betydning,  da 

den  ordknappe  Reisebeskriver,  som  ellers  i  Regelen  nøier  sig  med 

blot  at  nævne  ved  Navn  de  Byer,  forbi  eller  gjennem  hvilke  Reisen 

gaar,  her  er  usædvanlig  meddelsom.  Det  kan  dernæst  bemærkes, 

at  vor  Reisebeskriver  umiddelbart  efterat  have  omtalt  Ø-Tyrus 

nævnerByen  |  ih^  <=^>        J^,  Tarau,  hvormed  neppe  kan  være 
ment  nogen  anden  By  end  Palætyrus  paa  Fastlandet.  Men  i  saa 

Fald  have  vi  al  Grund  til  af  Beskrivelsens  Ordlydende  at  slutte, 

at  Palætyrus  paa  Ramses  II's  Tid  stod  tilbage  for  Ø-Tyrus  i  Magt 
og  Anseelse.  Efterat  have  omtalt  Ø-Tyrus  fortsætter  nemlig  Pa- 

pyrus Anastasi  I  saaledes  (Side  21,  Linie  3): 

P     ses'         t'ara'u  au      k      r     t'et  utet 

Indtra'delsen  i  Tarau;  .      du  vil  sige:  brændt 

i^-^jm  ■ 
su       r  fetbu 

den     til    en  Askehob. 

1  Gcograpliic  VI,  B.  1,  S.  3f>0  IIrr. 
?  Vortrapc  Qbcr  n\u>  Gcschichtr,  1,  98;  II,  465. 
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Her  er  det  blot  det  sidste  Ord,  som  vækker  Tvivl.  Chabas  1 

foreslaar  istedetfor  ̂ 1  Jj  ̂  (|  at  læse  ̂ 1  ̂  ̂  f^,  som  be- 

tyder Ild,  Brand,  og  idet  han  sammenligner  Udtrykket  f|  <=> 

"^Hj  I  ̂  ty  mGC^  C^et  ̂ atms^e  ̂ ne  comDuri>  oversætter  han  vort Sted:  on  la  brule  en  tisons.  Brugsch  derimod,  som  tror,  at  Ordet 

er  rigtig  skrevet,  henfører  det  til  det  koptiske  2.0TCJ,  hvilket  kan 

have  Betydningen  vulnerare;2  men  det  Determinativ,  som  følger 
efter  det  hieroglyfiske  Ord,  passer  ikke  med  denne  Betydning. 

Imidlertid  synes  Brugsch  ogsaa  at  have  tåget  Hensyn  til  et  andet 

temmelig  ligelydende  koptisk  Ord  2£<s,Tqe,  som  betyder  reptile, 
idet  han  oversætter  Stedet:  brennend  ist  sie  (sc.  die  Stadt  Tarau, 

hebr.  HJpS  a  graviter  percussit,  pungit,  woher  crabro, 

vespa)  dur cli  schmerzhaften  Stick.  Ingen  af  disse  Forklaringer  til- 
fredsstiller mig  ganske,  og  jeg  skulde  være  tilbøielig  til  at  henføre 

det  hieroglyfiske  fetbu  til  det  koptiske  ftÅTjme,  ahj^wvLa,  acervus, 

(b  og  m  vexler  som  bekjendt  hyppigt),  hvorved  Stedet  kommer  til 

at  lyde:  den  (Byen)  er  brændt  til  en  Hob,  Dynge,  Askehob.  Skjønt 

Forklaringen  er  forskjellig,  træffer  min  Overs ættelse  i  Betydningen 

sammen  med  den,  Chabas  har  givet. 

Jeg  oversætter  altsaa  hele  det  anførte  Sted  saaledes:  Ved  Ind- 

trædelsen  i  Tarau  vil  du  sige: 3  Byen  er  nedbrændt  til  en  Askehob. 
Dette  passer  med  Tonen  i  vor  Reisebeskrivers  livlige  Fremstilling, 

og  vil  ikke  sige  Andet  end :  da  du  kom  til  Tarau,  fandt  du  det  ned- 

brændt.   Hermed  stemmer  meget  vel  det  Udraab,  som  derpaa  følger : 

abmer  usi  mohar 

Besværlig         meget         Mohars  Stilling. 

Meget  besværlig  er  en  saadan  Reisendes  Stilling,  han  finder 

ikke  den  forventede  Hvile  og  Vederkvægelse. 

1  Voyage  d'un  Egyptien  S.  173  flgg. 
2  Brugsch,  Worterbuch,  S.  1687. 

Hjælpeverbet  (j  være,  forbundet  med  Hovedverbet  ved  Præpositionen 
til,  danner  Futurum. 
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Det  er  af  disse  Ord  klart,  at  Tarau  nylig  forud  for  den  Rei- 

sendes Ankomst  var  bleven  ødelagt  ved  Ildebrand,  enten  paasat 

ved  Fiendehaand,  eller  adbrudt  ved  et  Ulykkestilfælde,  og  at  den 

Reisende  ikke  havde  faaetNys  derom,  førend  han  kom  i  Nærheden 

af  Byen.    Forøvrigt  være  det  her  bemærket,  at  Palætyrus'  Navn 

|  cia»  T'arau,  svarer  til  en  semitisk  Form  njpik, 

medens  Ø-Tyrus'  Navn  (j         <~Z>  ̂  ,  T'ar,  svarer  til  det  semiti- 

ske  "tø,  Klippe.   Herom  mere  senere. 
For  det  Andet  fremgaar  det  af  en  Beretning  hos  Josephus, 

at  Ø-Tyrus  existerede  som  en  af  Phønikiens  Hovedstæder  paa  Sal- 
manassars  Tid,  altsaa  over  100  Aar  forud  for  Nebukadnezar  Den 

jødiske  Historieskriver  beretter  nemlig,  at  i  den  Krig,  som  Assyrer- 

kongen paaførte  Tyrierne,  bleve  disse  staaende  alene,  idet  Sidon, 

Ake,  Gammel-Tyrus  og  mange  andre  Stæder,  som  havde  overgivet 

sig  til  Assyrerkongen,  faldt  af  fraTyriernes  Herredømme.  Men  uagtet 

dette,  fortsatte  Tyrierne  tappert  Krigen,  slog  den  Flaade,  der  blev 

sendt  mod  dem  og  tvang  Assyrerkongen  til  med  uforrettet  Sag  at 

trække  sig  tilbage1.  Med  større  Tydelighed  og  Bestemthed,  end 

her,  kan  det  ikke  udtales,  at  Ø-Tyrus  paa  den  nævnte  Assyrerkonges 

Tid.  altsaa  i  det  8de  Aarhundrede,  var  Hovedstaden  og  Regjerin- 

gens Sæde,  medens  Palætyrus  blot  var  en  Besiddelse,  som  natur- 

ligvis i  Regelen  adlød  Ø-Tyrus'  Herredømme.2 

Endelig  skal  jeg  for  det  Tredie  nævne  Profeterne  Esaias'  og 

E/echiels  Spaadomme  om  Ø-Tyrus'  forestaaende  Ødelæggelse  under 
Nebukadnezar,  hvoraf  nødvendig  følger,  at  Byen  ogsaa  virkelig  maa 

have  existeret  før  den  Tid,  og  det  tilmed,  efter  Profeternes  Beskri- 

velse at  domme,  som  en  at'  Datidens  rigeste  og  nuegtigste  Stæder. 
.leg  skal  dvæle  lidt  længere  ved  dette  Punkt, fordi  den  skarpsindige 

1  Jo.scj.li.  Antiq.  IX,  14,  2. 

Atcsstyj  To  T'jp''(.)v  ̂ '.5wv  xad  *Axt]  itad  r\  zolat.'.  Tupc^:  Kal  ticaW. 

ol\\ol>.  zi\i'.;,  ol7  tm  t<5v  'Ajcjpuov  eavxa;;  jtaatXtf  Tiap/ftojav.  hio 

T'jpu.)v  goto  ou^  u7roTay£VT(.)v  TraXiv  o  ̂ aaiXsO^"  iz  auroj; 
uTrécxpE^s  x.r.X. 

1  S<*  Ilcnphtcnbor^,  De  rebus  Tyriorumy  p.  1»'». 
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og  ellers  saa  klartskuende  Movers  aabenbarlig  tager  Feil  i  sin  Op- 

fatning  heraf.  Han  paastaar  nemlig,1  at  Profeterne  i  sine  Spaa- 
dorame  ikke  udelukkende  have  havt  blot  den  ene  eller  den  anden 

Del  af  Dobbeltstaden  (Ø-Tyrus  og  Palætyrus),  men  vel  fortrinsvis 

Fastlandsbyen  for  Øie.  Dette  er  ikke  Tilfældet.  Forsaavidt  som 

Esaias  og  Ezechiel  i  sine  Udtalelser  omTyrus  ogsaa  have  medind- 
befattet  Palætyrus,  hvilket  i  og  for  sig  ikke  kan  forekomme  Nogen 

besynderligt,  da  Palætyrus  paa  denne  Tid  neppe  kan  betragtes 

anderledes  end  som  en  Forstad  til  Tyrus  paa  Øen,  saa  er  det  i 

ethvert  Fald  sikkert,  at  deres  Spaadomme  hoveclsagelig  ere  rettede 

mod  Ø-Tyrus.    Dette  fremgaar  tydeligt  af  Ezechiels  Ord:2 
„Se,  jeg  vil  (komme)  over  dig,  Tyrus!  og  jeg  vil  opføre  mange 

Hedninger  over  dig,  som  Havet  opstiger  med  sine  Bølger." 
„Og  de  skulle  fordærve  Murene  i  Tyrus  og  nedbryde  dens 

Taarne,  og  jeg  vil  bortleie  dens  Støv  af  den  og  gjøre  den  til  en 

nøgen  Klippe." 

„Den  skal  vorde  til  at  udbrede  Fiskegarn  paa  midt  i  Havet." 

Den  sidste  Udtalelse,  som  orclret  er  gjentaget  Vers  14,  for- 

kynder, at  Tyrus  skal  blive  til  en  øde  Klippe,  som  det  fordum  har 

været,  og  hermed  kan  alene  sigtes  til  Ø-Tyrus,  som  laa  paa  en 

Klippe,  medens  Palætyrus  var  bygget  paa  en  flad  Slette3.  Dette 
indrømmer  ogsaa  Movers,  og  anfører  tilmed  flere  andre  Udtryk, 

som  alene  kunne  referere  sig  til  Ø-Tyrus;  men  desuagtet  mener 

han,  at  Beskrivelsen  i  sin  Helhed  gaar  paa  Kontinentalstaden  Pa- 

lætyrus. Herfor  anfører  han  et  Par  Enkeltsteder,  som  dog  snarere 

tale  mod  end  for  ham.    Da  jeg  i  denne  Henseende  kan  henvise 

1  Movers,  Die  Phonizier,  II,  B.  1,  S.  181. 
2  Ezechiel,  26,  3  —  5 

*  Keil,  Commentar  zu  Exechiel,  S.  228,  siger  til  dette  Sted :  mj£j  Tyrus  ist  hier 
wie  in  der  Weissagung  Jes.  23  nicht  die  Landstadt  dieses  Nåmens  '*)  7U(XA(Xl 
Tupoq  oder  HcCkoLLTJpo^,  Alt-Tyrus,  sondern  das  Insular-Tyrus.  Dass  urfsere 
Weissagung  sich  hauptsåchlich  gegen  dieses  Tyrus  (Insel-Tyrus)  richtet,  das  ergiebt 

sich  unzweifelhaft  aus  v.  5  u.  14,  wonach  Tyrus  ein  nackter'  Feis  inmitten  des 
Meeres  werden  soll,  und  aus  der  Erwahnung  der  Tochterstadte  nil^S  auf  dem 
Feide,  d.  h.  auf  dem  Lande  (v.  6)  ira  Gegensatze  zur  Lage  von  Tyrus  auf  einer 
Felseninsel  im  Meere. 
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til  Keils  Commentar,  skal  jeg  blot  nævne  et  af  disse  Steder.  Hos 

Ezechiel  27,3  heder  det,  at  Tyrus  laa  ved  Havets  Tilgange  eller 

Indgange.  Herved  menes,  siger  Movers,  egentlig  de  Steder,  hvor  man 

hommer  fil  Havet,  d.  e.  Kysten,  og  Udtrykket  skal  altsaa  angive, 

at  Tyrus  laa  paa  Fastlandet.  Keil,  der  fortolker  Ordene :  Tilgange 

til  Havet  som  Havne,  hvor  Skibene  løb  ud  og  ind,  antager  derimod, 

at  Betegnelsen  ikke  sigter  til  Palætyrus,  men  bedre  passer  paa 

Ø-Tyrus.1  Og  denne  Opfatning  er  udenTvivl  den  naturligste.  Thi 
naar  Profeten  paa  en  saa  bestemt  og  utvetydig  Maade  som  i  26, 

4.  5.  14.  har  angivet,  at  det  er  Ø-Tyrus,  han  taler  om,  saa  bør  et 

tvivlsomt  Udtryk  vel  heller  fortolkes  i  Overensstemmelse  end  i 

Strid  dermed. 

Af  det  Foregaaende  kunne  vi  ikke  blot  uddrage  det  mavre 

negative  Resultat,  at  Mannert  og  Niebuhr  have  Uret,  naar  de  an- 

tage,  at  Ø-Tyrus  først  er  bleven  anlagt  efter  Nebukadnezars  Tid, 

men  vi  udvinde  ogsaa  det  værdifuldere  positive  Udbytte,  bekræftet 

ved  tre  fra  forskjellige  Tider  stemmende,  af  hinanden  indbyrdes 

uafliængige  Kilder,  at  Ø-Tyrus 

1)  ifølge  Profeterne  Esaias'  og  Ezechiels  Udsagn  før  Nebukad- 
nezars Tid,  altsaa  omtrent  600  f.  Kr.,  var  en  rig  og  mægtig,  i  al- 

skens Luxus  og  Overdaad  svælgende  By,  hvortil  Palætyrus  forholdt 

sig  omtrent  som  Forstad, 

2)  ifølge  Menanders  Beretning  hos  Josephus  paa  Salmanasars 

Tid,  altsaa  omkring  720  f.  Kr.,  var  den  kraftige  Herskerinde  i  et 

fønikisk  Forbund,  til  hvilken  Palætyrus  forholdt  sig  som  afhængig 

Stad  eller  endog  som  blot  Besiddelse, 

3)  ifølge  Papyrus  Anastasi  no.  1,  paa  Ramses  H's  Tid,  altsaa 
mellom  1180 — 1114  f.  Kr.  existerede  som  selvstændig  Stad,  hvortil 
Palætyrus  forholdt  sig  som  en  anden  selvstændig  Stad  med  et  Navn, 

hvis  hieroglyfiske  Orthograh  kun  afveg  ubetydeligt  fra  den  for  0- 

Tyrus  anvendte. 

1   Keil,  Commentar  zu  Ezechiel,  S.  '235,  si<;cr  til  27,  3:     ET  12  Zugitn^e 

oder  EiagftOgC  døl  Meercs  Miitl  Hit  fen,  in  wclche  die  Sch  i  tic  oinlanlen  und  von 

denen  sic  iiusfahren.  Dicsc  Bczeichnun^  fiihrt  nicht  aul*  die  Lundstiidt  Alt-Tynis, 
sondern  pøJtt  tfiinz  Kut  auf  Ins<*lty rus  mit  seinen  heiden  Httfcn. 
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I  Modsætning  til  de  nysnævnte  Lærde,  der  feilagtig  antog,  at 

Ø-Tyrus  først  var  anlagt  efter  Nebukadnezars  Tid,  var  der  Andre, 

som,  ligeledes  feilagtigt,  mente,  at  Tyrus  paa  Øen  var  den  ældre 

By,  og  at  Byen  paa  Fastlandet  tiltro  ds  for  Navnet  UaWirupoc, 

Gammel-Tyrus,  var  anlagt  senere.  Movers  har1  meget  godt  og  af- 
gjørencle  gjendrevet  denne  Mening,  og  jeg  skal  ikke  opholde  mig 

ved  at  gjentage  hans  Grunde.  Kun  et  Punkt  fortjener  nærmere 

Drøftelse.  Det  angaar  en  Grund,  som  Hengstenberg  og  Andre 

have  anført  for  Ø-Tyrus'  høiere  Alder,  og  som  Movers  ikke  har 

vidst  tilstrækkeligt  at  imødegaa.    Den  er  hentet  fra  Tyrus'  Navn. 
Sor,  Tyrus,  betyder  Klippe,  og  passer  meget  godt  paa 

Ø-Tyrus,  som  er  bygget  paa  en  Klippe,  men  ikke  paa  Landstaden, 
Palætyrus,  der  ligger  paa  en  flad  Slette.  Nu  er  det  ganske  rigtig, 

hvad  Hengstenberg  indvender,2  at  man  ikke  kan  forståa,  hvorledes  det 
fladtliggende  Palætyrus  kunde  komme  til  at  kaldes  Sor,  Klippen, 

dersom  det  ikke  havde  erholdt  Navnet  fra  Klippestaden  paa  Øen, 

og  det  ligger  altsaa  nær  at  slutte,  at  Ø-Tyrus  allerede  existerede 

og  havde  faaet  sit  Navn,  da  Kontinentalstaden  anlagdes  og  opkaldtes 

efter  det.  Vistnok  har  Movers  forsøgt  at  afkræfte  denne  Grund, 

men  uden  synderligt  Held,  og  Meningerne  ere  fremdeles  delte  om 
dette  Punkt. 

Jeg  tror  dog,  at  Papyrus  Anastasi  no.  I  frembyder  os  en  heldig 

Løsning  af  Tvistepunktet,  og  jeg  skal  her  fremsætte  min  Tanke  til 

nærmere  Prøvelse.  Den  hieratiske  Text  leverer  os,  som  forhen 

omtalt,  to  temmelig  enslydende  Bynavne,  hvoraf  det  ene  heder 

benævner  den  klart  beskrevne  Østad;  det  andet  derimod  lyder 

tyrus.   Nu,  dette  sidste  Navn  er  vel  i  Lyd  temmeligt  ligt  med  det 

Tarau,  hvormed  sandsynligvis  menes  Palæ- 

1  Movers,  Die  Phonizier  II.  B. 

2  De  rebus  Tyriorum,  S.  4  flg. 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1873. 

.  S.  170  flgg. 

18 
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nævnt,  i  sin  Hieroglyphisch-demotisches  Worterbuch  bringer  sammen 

med  percussit,  pungit  og  nyiS,  crabro,  vespa.  Forsaavidt 

Brugsch  her  har  truffet  det  Rette,  skulde  Palætyrus'  oprindelige 

^  V^~D  J^j'  ̂ araui  betyde  Vepsebolet,  Stedet  med  de 

Navn  i 

mange  Vepse-  eller  lignende.1  Imidlertid  vil  jeg  ikke  have  udtalt 
nogen  bestemt  Mening  om  Navnets  Etymologi,  der  jo  altid  er  tvivlsom; 

men  det  kan  i  ethvert  Fald  paastaaes,  at  de  to  Navne  J  <~~^>[X], 

Tar'  ogi  <a  Tarm>  have  forskjellig  Betydning. 

Min  Tanke  er  nu,  for  strax  og  uden  Omsvøb  at  sige  den,  følgende : 

Kontinentalstaden  Palætyrus,  er  anlagt  lang  Tid  forud  for  0- 

Tyrus  og  hed  oprindelig  Tarau,  et  Navn,  der  ikke  har  noget  med 

"11^,  Klippe,  at  gjøre.  Senere,  da  Ø-Tyrus  var  bleven  grundlagt 
og  inden  føie  Tid  erhvervede  sig  betydelig  Magt  og  Rigdom,  satte 

det  sig  fast  i  det  ligeoveifor  paa  Fastlandet  liggende  T'arau,  i  Be- 
gyndelsen  vel  blot  for  at  sikre  sig  Adgang  til  fornødent  Drikke- 

vand. Efterhaanden  som  Ø-Tyrus  tiltog  i  Magt  og  politisk  Indfly- 
delse,  blev  Tarau  mere  og  mere  afhængig,  og  idet  det  endte  med 

at  synke  ned  til  en  Forstad  af  Hovedbyen  paa  Øen,2  gik  tillige 
dets  oprindelige  Navn  Tarau  af  Brug  og  ombyttedes  med  det  næsten 

ligelydende  T'ar,  en  Ombytning,  der  ikke  blot  havde  sin  Grund  i 
de  politiske  Forhold,  men  tillige  i  de  to  forskjellige  Navnes  fcilfæl- 

dige  Lydlighed.  Vi  kunne  forfølge  Hovedtnrkkene  i  denne  Sam- 

mensmeltning. Af  Papyrus  Anastasi  no.  I  lære  vi,  at  de  to  Byer 

i  det  L2te  Aarhundrede  endnu  vare  adskilte  og  liavde  hver  sit  for- 

skjellige Navn.3    Under  Kong  Abihaal  og  hans  Søn  ]  li  ram,  i  Slut- 

1  Det  kan  foruvrigt  l)cmærkcs,  at  der  i  Dans  Stamme  laa  en  By,  hvis  Navn  skrives 

aldeles  identisk  med  vortT'nrau,  nemlig  ny"ljk>  Zora.  Se  Josv.  15,  33;  19, 
41.  Dom.  13,  2. 

7  Plinius  5,  19,  omfatter  Tyrus  og  Palætyrus  i  en  og  samme  Omkreds,  men  be- 
trakter dog  O-T}  rus  som  den  egentlige  By:  Circnitns  19  mill.  pass.,  intra  Palæ- 

tyro  inrlusa     Opptdom  IpSUn  22  stadia  obtinet. 

3  Dersom  Byen  Mibsar-Sor  (Josv.  19,  29  og  II  Sam.  24,  71  ikke,  som  Movors 
(Die  Pboniz  II,  1,  17*)  m«  ner.  var  en  i  det  israclitiske  Gebet  liggende  By,  men 
virkelig,  sanledes  som  Keil  (Com  Cibcr  Josna,  S.  148)  anta^er,  Byen  Palætyrus, 
saa  maa  Forfatteren  af  Jos  va  Bog  have  anført  det   for   Palætyrus  senere  (vel 
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ilingen  af  lite  og  Begyndelsen  af  10de  Aarhundrede,  voxedeTyrus 

hurtig  op,  og  T'arau  blev  vel  allerede  da  afhængig  af  Ø-Tyrus.  I 
det  9de  Aarhundrede  var  Sammensmeltningen  fuldstændig,  idet 

Tarau,  Palætyrus,  endog  nød  den  Ære  at  være  Residents  1  for  den 

mod  Aristokratiet  sig  paa  Folkepartiet  støttende  Kong  Pygmalion;2 

i  det  8de  Aarhundrede  under  Salmanasar  var  det  en  afhængig  Be- 

siddelse af  Ø-Tyrus  og  under  Nebukadnezar  blot  en  Forstad. 

Man  kan  herimod  indvende,  at  der  i  de  bibelske  og  klassiske 

Beretninger  om  Tyrus  ikke  findes  noget  Spor  til  det  gamle  Navn 

T'arau.  Men  hertil  maa  for  det  Første  bemærkes,  at  Tyrus  ikke 
er  nævnt  i  nogen  Kilde,  der  kan  antages  at  være  ældre  end  den 

omtalte  Sammensmeltning,  undtagen  maaske  i  det  anførte  Sted  hos 

Josva;  dernæst  er  det  jo  muligt,  at  omT'arau  var  nævnt,  dette  var 
bleven  rettet  af  senere  Afskrivere  eller  Forfattere  til  det  mere 

bekjendte  T'ar,  og  endelig  er  det  ikke  givet,  at  Navnet  T'arau  er 
saa  fuldstændig  glemt,  som  man  mener.  Jeg  tænker  her  paa  Navnet 

Sara  og  Sarra,  som  findes  hos  Plautus  (True.  II,  6,  58:  Purpuram 

ex  Sara  tibi  attuli),  Servius  (til  Virg.  Georg.  II,  506:  Qvæ  nunc 

Tyr  os  dicitur,  olim  Sarra  vocabatur  a  pisce  quo  dam  qui  illic  abun- 

dabat)  og  Probus  (Poenus  Sarra  oriundus)  som  Navn  paa  Tyrus.3 

allerede  fra  det  10de  eller  lite  Aarhundrede)  brugelige  Navn  Sor  istedetfor  det 

med  Josua  samtidige  Sora.  At  Mibsar-Sor,  saaledes  som  Hengstenberg  (De 

rebus  Tyriorum,  S.  6  flgg.)  vidtløftig  søger  at  bevise,  skulde  være  Ø-Tyrus,  og 
ikke  Palætyrus,  lader  sig  ikke  godtgjøre  og  strider  aabenbarligen  mod  de  virke- 

lige Forhold,  og  det  er  vistnok  i  Modsætning  hertil  at  Keil  (paa  anf.  Sted)  siger: 

^""ljk^E  „Festung  Zoru  d.  i.  Tyrus  ist  nicht  das  Insel-Tyrus,  sondern  die 
auf  dem  Festlande  gelegene  Stadt  Tyrus. 

1  Movers  die  Phonizier  II,  B.  1,  S.  179  og  S.  355. 

2  Under  Kong  Hiram,  Salomos  Samtidige,  har  Ø-Tyrus  endnu  været  Residents- 
staden,  forsaavidt  man  kan  tro  paa  Ægtheden  af  det  af  Josephus  (Antiq.  VIII, 
2,  7)  meddelte  Brev  fra  Hiram  til  Salomo,  hvori  han  af  Jødekongen  betinger 

sig  at  faa  tilsendt  Korn,  „som  er  nødvendigt  for  os,  der  bo  paa  Øen,u  føier  Hiram  til: 
07C(0£  bh  KOLL  0"J  TZOLpOLGyr^  OtVT'!.  TOUTWV  OVCOV,  0'J  SlOC  TO  V7j<T0V 
OIXSIV  Ssotxsfra,  cppOVTLffOV.  Brevet  bliver,  om  end  uægte,  ligefuldt  et  Vid- 

nesbyrd  for,  hvad  man  paa  Josephus  Tid  antog  om  Ø-Tyrus'  Ælde. 
3  Man  har  ikke  forstaaet  Navneformen  Sara  og  Sarra  og  har  derfor  villet  emendere. 

Nogen  Emendation  er  imidlertid  her  ligesaalidt  nødvendig,  som  vilkaarlige  Text- 
forandringer  overhoved  ere  tilstedelige. 

18* 
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Da  dette  Navn,  hvad  ogsaa  Mo  vers  mener,1  ikke  kan  komme  af 
det  semitiske  Sor,  saa  skulde  jeg  være  tilbøielig  til  heri  at  se  det 

tidligere  Navn  paa  Palætyrus  njpjfc  Zora  eller  Sora,  eller  med  anden 
Vokalisation  Sara. 

Men  hvordan  det  end  forholder  sig  hermed,  antager  jeg,  at 

man  i  Navnet  Sor  ikke  kan  se  noget  Bevis  for  Ø-Tyrus  høiere 

Ælde;  thi  Palætyrus  kan  under  Navnet  Tarau  have  bestaaet  meget 

længe  før  det  blev  indlemmet  i  Ø-Tyrus  og  dermed  hk  sit  nye  Navn. 

Idet  saaledes  hverken  de  Lærde,  der  antage,  at  Ø-Tyrus  først 

er  grundlagt  efter  Nebukadnezars  Tid,  eller  de,  som  mene,  at  Ø-Tyrus 

tvertom  er  den  ældste  af  de  to  Steder,  have  Ret,  maa  jeg  fast- 

holde den  Anskuelse,  at  om  end  Ø-Tyrus  bevisligt  existerede  alle- 
rede i  12te  Aarhundrede,  er  dog  Palætyrus,  saaledes  som  dets 

græske  Navn  antyder,  ældre  end  Klippestaden  paa  Øen. 

Dette  stemmer  ogsaa  med  de  Tidsangivelser,  som  ere  os  op- 

bevarede  om  Dobbeltstadens  Anlæg.  Herodot  siger,2  at  Tyrus 
var  bleven  anlagt  2300  Aar  før  hans  Tid,  altsaa  omkring  2750  f.  Kr. 

Flavius  Josephus  fortæller3,  støttet  til  den  tyriske  Historieskriver 
Menander,  at  Tyrus  er  bleven  anlagt  240  Aar  før  det  salomoniske 

Tempels  Opførelse  i  Jerusalem.  Ifølge  denne  Angivelse  maa,  efter 

Movers  Beregninger,4  Tyrus  være  grundlagt  1209  f.  Kiv'  eller  efter 

Andre  1229  eller  endog  12526.  Disse  to  tilsyneladende  stridende 
1  bestemmelser  have  voldt  de  Lærde  meget  Bryderi  fremkaldt 

flere  forviklede  Kombinationer.    Sagen  er  imidlertid  meget  simpel. 

1  Movors  siger:  {Die  Phonizicr,  II,  B.  I,  S.  174,  Anm.)  „Dic  Sub>tantivform 
Sarra  oder  Sara  schcint  erst  aus  dom  g< -laufigeron  Sarranus  und  Saranus  gebildet 
zu  sein,  knnn  wenigstens  nicht  auf  einer  phouizischon  Form  des  Nåmens  beruhen, 
da  diescr  «Sor  und  so  dann  in  andercr  Vokalisation  Sar,  nicht  Sara,  lautet. 

2  Herodot,  II,  44. 

3  Anti.j.  VIII,  8,  1  og  IX,  14,  2. 
4  Movers,  Die  Phonizicr,  II,  B.  1,  S.  138  Ugg. 

s  En  undcn  Beretning  hos  Justin  XVIII,  .'i,  5  om  Tyrus'  Anhegstid  stemmer  va> 
scntlig  overens  med  den  nys  meddelte  af  Josephus.  Movers,  Ibid.  S.  149  Hg. 
Justinus  tilfoier,  at  Tyrus  er  anlagt  af  overvundne  og  landflyktige  Sidonier. 

8  Noglc,  som  Movers,  hensætte  nemlig  Salomos  Thronbestigelse  til  972,  Andre,  som 

Lcpsius,  til  9*J2,  og  atter  Andre  saa  langt  tilbago  som  til  1015  f.  Kr. 
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Herodot  fortæller  om  Anlægget  af  Palætyrus,  fordum  Tarau,  og 

Josephus,  tillige  med  Justin,  om  Ø-Tyrus.  Tarau,  Palætyrus,  er, 
efter  Herodot  altsaa,  2750  f.  Kr.  anlagt  formentlig  af  et  kanaanitisk 

Folk,  som  Landstad,  omkring  2000  Fod  fra  Havet,1  paa  en  frugtbar 

Slette,  der  udbreder  sig  ligeover  for  Øen  Tyrus.  Tar,  Sorj  Ø-Tyrus, 

er  derimod  anlagt  haivandet  Tusinde  Aar  senere,  efter  Josephus  om- 

kring 1220  f.  Kr.  af  Phønikere  fra  Sidon  som  Søstad  paa  en  øde 

Klippe  ude  i  Havet.  Idet  T'ar,  Ø-Tyrus,  bemægtigede  sig  Tarau, 
Palætyrus,  smeltede,  som  vi  have  seet,  de  to  Byer,  allerede  i  9de 

eller  10de  Aarhundrede,  sammen  til  en  Dobbeltstad  med  det  fælles 

Navn  Tar,  Tyrus.  Jeg  antager,  at  de  Gamles  forskjellige  Beretninger 

om  denne  Phønikernes  mægtigste  Stad  ville  blive  lettere  forstaaelige, 

naar  de  sees  i  dette  Lys. 

Det  ligger  ikke  i  min  Plan  her  nærmere  at  udføre  denne  Tanke. 

Jeg  skal  blot  antydningsvis  nævne  enkelte  Punkter: 

1)  Movers  har  paavist,2  at  Lokalsagn  og  mythiske  Traditioner 
antyde  et  dobbelt  Anlæg  af  Tyrus,  hvilket  blot  vil  sige,  at  Tarau, 

Palætyrus,  og  Sor,  Ø-Tyrus  oprindelig  vare  to  forskjellige  Byer. 

2)  Da  Alexander  den  Store  forlangte  at  blive  indladt  i  Ø-Tyrus 

for  at  ofre  til  Herakles,  blev  der  svaret  ham,  at  han  kunde  gjøre 

det  bedre  i  Palætyrus;  thi  der  er  det  ældre  Tempel  og  den  ældre 

By}  Her  siges  med  tydelige  Ord,  at  Landstaden  Palætyrus,  Tarau, 

var  ældre  end  Tyrus  paa  Øen. 

3)  I  sin  Spaadom  om  Tyrus'  Undergang,4  hvormed  der,  som  vi 

afUdtrykkene  hos  Ezechiel  se,5  alene  menes  Tyrus  paa  Øen,  kalder 

1  Scylax  Peripl  (Huds.  p.  42)  siger:   Kai    0C7US^St.    CJTOCcHa    OCTCO  {TaXoCTTTjC 

Tp£a  7raX(.v  Tupos  tuoXic,  xat  tzotol^oq  hifx  [xsa-ir)^  cpsl. 
2  Die  Phonizier,  II,  B.  1,  S.  133  og  S.  167. 
3  Arrian.  Anab.  II,  15,  16.  Justin.  XI,  10,  11.  Curt.  IV,  2,  4. 
4  Esaias,  23,  12. 

5  Ezechiel  26,  4  og  14.  Derimod  er  det  i  vor  Bibeloversættelse  forekommende  Ud- 
tryk:  /  Indbyggere  paa  Øen  om  Tyrierne  (Esaias  23,  2  og  6),  om  end  efter  al 

Sandsynlighed  rigtigt,  dog  ikke  afgjørende  for  vort  her  omhandlede  Spørgsmaal, 

da  "'X  ̂ t-^,  som  bekjendt,  ligesaa  vel  kan  betyde:  1  Indbyggere  paa  Kysten, 
som:  I  Indbyggere  paa  Øen. 
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Esaias  denne  By  for  en  Datter  af  Sidon.  Ø-Tyrus  er  altsaa  først 

bleven  anlagt  af  Sidoniere  som  en  Koloni  af  Sidon.  Det  samme 

fremgaar  af  en  Myntinskription,  som  ifølge  Movers  Fortolkning  (Die 

Phonizier,  II,  B.  2,  S.  134)  udtrykkelig  nævner  Tyrus  blandtSidons 

Kolonier.1 
4)  Naar  Homer,  der  oftere  synger  om  Sidon,  ikke  en  eneste 

Gang  nævner  Tyrus,  saa  har  det  naturligvis  sin  Grund  deri,  at  den 

ældgamle  Landstad  Tarau,  Palætyrus,  under  sin  selvstændige  Be- 

staaen  ikke  opnaaede  nogen  betydelig  Magt  og  vel  i  det  hele  tåget 

holdt  sig  borte  fra  Havet  og  dets  Interesser,  uden  forsaavidt,  at 

det  maaske  drev  noget  Fiskeri  paa  Kysten,2  medens  Ø-Tyrus 
først  blev  en  stor  og  mægtig  Stad  efter  den  homeriske  Tidsalder. 

Det  var  nødvendigt  at  anstille  denne  Undersøgelse  om  For- 

holdet mellem  Ø-Tyrus  og  Palætyrus 3  for  at  komme  til  en  begrundet 
Mening  om  den  førstnævnte  Bys  Anlægstid.  Nu,  da  vi  ved,  at 

Ø-Tyrus  ikke  existerede  som  By  førend  omkring  1220  f.  Kr.,  faar 

det  her  omhandlede  Sted  af  Papyrus  Anastasi  I  særdeles  Betydning 

for  den  ægyptiske  Kronologi.  Vi  se,  som  nævnt,  af  den  ægyptiske 

Reisebeskrivelse,  at  Ø-Tyrus  existerede  paa  Bamses  Ils  Tid,  men 

da  denne  By  først  blev  anlagt  omkring  1220  f.  Kr.,  maa  Ramses  II 

have  levet  efter  den  nævnte  Tid.    Ifølge  min  Opfatning  af  den 

1  Naar  Tyrus  gjør  den  samme  Fordring,  at  betraktes  som  Moder  for  de  phonikiskc 
Stædcr  i  Almindelighed  og  for  Sidon  i  Særdeleshed,  saa  grunder  den  sip:  paa  den 

historiske  Kjendsgjerning,  at  Tyrus  i  lang  Tid  havde  Hegemoniet  over  Phøuizien. 

En  saadan  Grund  var  ikke  tilstede  for  Sidons  Fordring;  den  kan  alene  bero  der- 
paa,  at  Tyrus  virkelig  fra  først  af  var  en  Koloni  af  Sidon.  (Se  Movers,  Die 

Phonizier  II,  15.  1,  S.  123,  sammenlignet  med  Ilengstenbergs  urigtige  Paastand, 
De  rebus  Tyriorum,  S.  7,  Anm.) 

2  Der  fortælles  saalcdes  bos  Sancbuniatbon.  at  Tyrus',  naturligvis  Palætyrus', 
ældstc  Beboere  have  gjort  det  første  Forsøg  paa  at  bygge  Iiaade,  sandsynligvis 
for  dermed  at  drive.  Fiskeri. 

3  Vaihinger  bar  (i  Herzogs  Keal-Eneyklopiidie  B.  16  under  Artiklen  Tyrus,)  uden 
dog  at  kjrnde  vor  Papyrus  Anastasi,  ixivet  en  i  det  Hele  tåget  ganske  god  og 
rigtig  Fremstilling  af  dette  Forhold  ;  jeg  vil  her  ikke  urgere  enkelte  Uiting,  som 

f.  Kx.,  at  han  (efter  Joscp.  Anthj.  S.  2,  7  Og  8,  r>.  3)  lader  Iliram  bo  i  Ø-Tyrus, 
medens  han  antngn-,  at  Kongeborgen  under  den  senere  regjerende  Konge  Pyg- 
malion  maa  noch  in  der  Ufcrstadt  gcwesen  scyn. 
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ægyptiske  Kronologi  regjerede  Ramses  II  ogsaa  virkelig  efter  hin 

Tid,  nemlig  fra  1180—1114  f.  Kr.,  medens  Lepsius,  som  mener,  at 

Ramses  II  var  Fader  af  den  Pharao,  under  hvem  Jødernes  Udvan- 

dring  fandt  Sted,  hensætter  ham  til  Tiden  1388—1322  f.  Kr.,  alt- 
saa  vel  200  Aar  tidligere. 

Dette  Sted  af  Papyrus  Anastasi  I  leverer  altsaa  et  nyt  uventet 

Bevis  for  Rigtigheden  af  min'  Anordning  af  den  ægyptiske  Kronologi} 

Et  andet  Sted  af  samme  Papyrus  synes  ligeledes  at  maatte 

opfattes  som  et  Bevis  i  samme  Retning,  og  jeg  skal  derfor  med- 
dele det  her  i  Tilslutning  til  det  Foregaaende. 

Efterat  vor  ægyptiske  Reisende  var  bleven  nødsaget  til  at  drage 

det  opbrændte  T'arau  forbi,  kommer  han  til  et  Par  Lokaliteter, 
hvis  Navne  ikke  med  nogen  Sikkerhed  lade  sig  identificere  med 

andre  bekjendte.    Men  derpaa  heder  det  i  Papyrus'en  (S.  21  L.  5): 

1  Som  ovenfor  (S.  267,  Anm.)  nævnt,  er  Ø-Tyrus  omtalt  allerede  under  Sethos  I. 
Herfor  er  der,  ifølge  den  her  fremstillede  Undersøgelse,  heller  Intet  i  Veien,  da 

vi  have  seet,  at  Ø-Tyrus  virkelig  existerede  omtr.  40  Aar  under  Ramses  Ils 

Fader  og  Forgjænger  paa  Thronen,  Sethos  I's  Regjering.  Skulde  det  mod  For- 
modning i  Fremtiden  vise  sig,  at  Ø-Tyrus  i  en  endnu  ikke  opdaget  Indskrift  er 

nævnt  før  Sethos  I's  Regjering,  saa  maa  mit  nærværende  Forsøg  paa  at  tilveie- 
bringe Klarhed  i  og  Overensstemmelse  mellem  græske  og  ægyptiske  Kilder  op- 

gives  som  mislykket.  Jeg  skal  dog  ikke  undlade  at  omtale,  at  den  overmaade 

interessante  fra  Amenhotep  II's  Tid  hidrørende  Indskrift,  som  Prof.  Ebers  var 
saa  lykkelig  at  opdage  i  Amenemhebs  Grav  i  Qurnah  (Zeitschrift  fur  ågypt.  Spr. 

1873,  S.  1  ff.)  nævner  am^  ||  ̂  <c=r>  ̂   ,  Son-fars  Gebet. 

Man  kunde  her  tage  Son-t'ar  som  to  Ord  og  oversætte  dem  det  andet  Tar  (ikke: 

det  dobbelte  Tar',  som  ægyptisk  maatte  hede  ̂ ,  ̂  J  <ZT>      r^^i);  men 
der  er  ingen  særlig  Grund  til  en  saadan  Opfatning,  og  det  naturligste  er  at  tage 

Sont'ar  som  et  enkelt  Navn,  der  ikke  har  noget  med  T'ar  eller  Tyrus  at  gjøre. 
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/wwv\ 
□ 

to      n     user  pai-f  rs'au 
Fj eldet  i  Users  Land;      dets  Hoved 

El  (i 
ma  ax 

lig   hy  ad? 

Her  er  Tale  om  et  Fjeld  i  Åsers  Land,  hvis  Tinde  er  uforlignelig. 

j&£>  T»T»T         (|  ̂  få>  r^ai»,  betyder,  som  Determinativet 

tydelig  angiver,  Hoved,  Top,  Tinde,  og  er  identisk  saavel  i  Lyd, 

som  i  Betydning  med  det  semitiske  t2ftO. 

Hvad  Navnet  "j  [1  ̂   user,  angaar,  har  Chabas 1  sammen- 
lignet det  med  Stammenavnet  Aser.  Uagtet  han  finder  begge  Navne 

identiske  baade  i  Lyd  og  Betydning,  opgiver  han  dog  Sammenlig- 
ningen paa  Gruncl  af  den  feilagtige  Forudsætning,  at  vorÆgypters 

Reise  blev  loretaget  før  Israeliternes  Besættelse  af  Palæstina.  Jeg 

antager  derimod,  at  Ramses  II  levede,  efterat  denne  Begivenhed 

havde  fundet  Sted,  og  ser  i  Reisebeskrivelsen  netop  et  Bevis  herfor. 

"|  |1  <C^>  er  et  ægyptisk,  hyppigt  forekommende  Ord,  som  ifølge 
Brugsch  Worterbuch2  betyder  den  Zustand  des  Ucberiacgens,  gleich- 

sam  sich  nbreit-machcns"  dutch  Kraft,  Maeht,  Gcld,  Ansehn  u.  s.  w. 

daher  „sicgreich,  maclitig,  rcich  sein." 
Nu  betyder  YuN  ifølge  ( tesenius:  gliiekUch  sein,  nm»!,  eig,  f/eradc 

cinhergehen,  von  Staffen  gchcn,  Fortgang  halen  in  seinen  Gesehdftcn. 

Det  ligger  følgelig  meget  nær  at  antage,  at  den  ægyptiske  Forfatter 

har  betragtet  den  hieroglyfiske  Gruppe   j  [1  der  ved  sit  De- 
terminativ er  betegnet  som  et  fremmed  Landsnavn,  som  en  Bærdeles 

passende  Transcription  af  det  israelitiske  Navn  Aser,  da  det  ikke 

blot  gjengirer  Lyden,  men  ogsaa  Betydningen  af  det  fremmede  Navn. 
Det  kan  desuden  ikke  forbause  os  her  at  tinde  Stammen  Aser 

1    Yoyaye  (Tun  K<jyptien,  S.  182. 
*  8.  276. 
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nævnt.  Dens  Land  strakte  sig  (Josv.  19,  24  ff.)  fra  Carmel  i 

Syd  indtil  Sidon  i  Nord  og  stødte  altsaa  umiddelbart  til  Tyrus 

(Josv.  19,  29).  Det  var  netop  i  disse  Egne  vor  Reisende  paa 

denne  Tid  færdedes.   Han  har  kort  forud  været  i  Tyrus  og  kommer 

strax  efter  (S.  21,  L.  7)  til        |  ̂  -Sas^,  Hafar  et  Navn, 

som  nøiagtig  svarer  til  "ll^n,  Hazor,  og  sidstnævnte  By  laa  efter 

Van  de  Velde's  Mening1  paa  Grændsen  mellem  Åsers  og  Naph- 
talis  Stamme. 

Paa  sin  Reise  i  sydostlig  Retning  fra  Tyrus  til  Hazor,  en  Route 

som  synes  at  være  netop  den  samme,  som  Van  de  Velde  tog  og 

beskriver,  men  i  modsat  Retning,  nemlig  fra  Hazor  til  Tyrus,  maatte 

vor  ægyptiske  Reisende  nødvendig  komme  gjennem  Stammen  Åsers 

Bjergland  og  det  uforlignelige  ̂ fj  /www  "j  |]  <^=>n  J^,  Bjerg  i  Aser, 
kan  meget  vel  være  det  samme  som  Van  de  Velde  kalder  Yathirs2 
Bjerg  og  hvorfra  man  havde  en  vid  Udsigt,  der  strakte  sig  lige  til  Tyrus. 

Dersom  det  er  Åsers  Land  den  ægyptiske  Reisebeskrivelse 

her  omtaler,  saa  er  det  klart,  at  Reisen  maa  være  foregaaet  efter 

Jødernes  Indvandring  i  Palæstina  og  Stammen  Åsers  Besættelse 

af  sit  Land,  og  følgelig  har  den  med  Reisen  samtidige  Ramses  II 

regjeret  i  Tiden  efter  Exodus. 

1  Se  hans  Pragtværk:  Le  pays  d'Israel,  S.  32. 
2  Van  de  Velde,  ibid.  S.  32. 



Ueber  eine  Verbesserung  der  Jacobi-Mayerschen 

Integrations-Methode.  ) 
Von 

Sophus  Lie. 

(Eingeliefert  in  Aug.  1873.) 

Die  neue  Jacobische  Methode,  wie  auch  die  Jacobi-Weilersche 

und  die  Jacobi-Mayersche  Methode  beruhen  darauf,  dass  wenn  n 

Funktionen  F1  .  . .  Fn  von  Xj . . .  xn  p4 . . .  pn  paarweise 

(F,  Fk)  =  0 geben,  und  es  dabei  moglich  ist,  die  Gleichungen 

Ft— ̂ r...tf  — ^  (1) 
hinsichtlich  der  Differential-Quotienten  px  . . . .  pn  aufzulosen,  eine 
jede  unter  den  obenstehenden  Gleichungen  sich  integriren  lasst. 

Die  Forderung,  dass  das  Gleichungs-System  (1)  sich  auflosen  lassen 
soll,  verursacht  bekanntlich  gewisse  Schwierigkeiten,  welche  freilich 

Jacobi  reducirt,  jedoch  nicht  vollståndig  iiberwunden  hat.  Man  muss 

es  daher  als  eine  wichtige  Verbesserung  der  betreffenden  Methoden 

betrachten,  dass  man  die  besprochene  Forderung,  wie  im  Folgenden 

gezeigt  werden  soll,  vollstiindig  fallen  lassen  kann.  —  Ich  betrachte 

zuersl  Gleichungen,  in  denen  die  nnbekannte  FunktioD  explicite 

vorkonimt,  sodann  solche,  wo  dies  nicht  der  Fall  ist.2 

1  Die  nachstchcndc  Thoorie,  wic  andere  vcrwandtc  beruhen  eigentlich  auf  meine 
Erwciterung  des  Hegriffs  vollstiindigc  Losung.  Andcrcrscits  kann  man  auch  sa- 

gen, dass  dicse  Erwciterung  darin  hestcht,  dass  ich  Kl  der  PfalTschen  AulTassung 

des  Intc^rations-Problems  zurtickgekchrt  hin.  Dicse  Auffassung  hat  in  derThat 
ihre  fundamentale  Berechtigung  in  der  daraus  hervorgehenden  Allgcmeinlicit  der 
Theoric. 

*  Lass  mich  hei  dieser  Gelcgenheit  darauf  aufmerksam  machen,  dass  meine  ncuo 
Intcgrations-Mcthodc   nur  in  demjenigen  Punktc  mit  der  Jaeobischen  Qhercin- 
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Ich  stutze  mich  aiif  die  Clebschesche  Theorie  des  Pfaffschen 

Problems. 

Sei 

\  dXl  +  X2„  dx2n  =  0 
ein  vorgelegtes  Pfaffsches  Problem,  welches  in  determinirter  Weise 

auf  einen  n-gliedrigen  Ausdruck 

F4     ;•+  Fn  df„  =  0 reducirt  werden  kann.  Die  Grossen  f  werden  nach  Clebsch  durch 

ein  simultanes  Gleichungs-System 

((fi))  =  0,((fifk))  =  0  (2) 
definirt.    Sind  n  Funktionen  f  gefunden,  welche  dasselbe  befriedigen, 

so  ist  es  moglich  vermoge  ausfiihrbarer  Operationen  2n— 1  Funktio- 
nen anzugeben,  welche 

(«)}.- o genligen,  und  hiermit  ist  diese  Gleichung  integrirt.  —  Dieser  be- 
kannte  Satz  soll  nun  verwerthet  werden. 

Sei  dann  f  eine  Funktion  von  zxt . . .  xn  pt . . .  p,,^  und 

dz  —  Pi  åxl . . .  —  pn_!  dxn_x  —  f  dxn  =  0 

ein  vorgelegtes  Pfaffsches  Problem,  welches  auf  die  n-gliedrige  Form 

Kt  dHx  +  . . .  Kn  dHn  =  0 
reducirt  werden  soll.    Das  System  (2)  nimmt  nun  die  Form 

[p„- 1^1  =  0,  [H,  Hk]=0, 
und  also  erhalten  wir  den  folgenden  Satz. 

Sats  1.  Sind  f,  Ht  H2 . . .  Hn  gegebene  Funktionen  von  zx1 . . . 

xnPi .  •  •  pn-i,  ivélche  den  Gleichung  en 

stimmt,  in  dem  alle  bisherigen  Integrations-Methoden  (die  Pfaffsche,  die  Cau- 

chysche,  die  Jacobische,  die  Jacobi-Weilersche,  die  Jacobi-Mayersche  und  end- 
lich  die  meinige)  iibereinstimmen. 

Es  ist  nicbt  schwierig  zu  beiveisen,  dass  keine  Integrations-Methode,  welche  die- 
sen  gemeinsamen  Charakter  beibeha.lt,  mehr  leisten  kann,  als  die  Jacobi-Mayersche 
oder  die  meinige.  Hierbei  wird  freilich  vorausgesetzt,  dass  man  den  Jacobischen 

Maasstab  fur  den  Werth  einer  Methode  zu  Grunde  legt.  Die  Berechtigung  die- 
ses  Maasstabes  diirfte  indess  zweifelhaft  sein. 
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Ofr  -f,Hi]-0,  [HiHJ^O 

i ■«  1 . . .  a,  k  "==  1 . . .  n 
gcniigcn,  so  ist  es  immer  moglich  die  Gleichung 

[p„-f,H]  =  0 
in  wélchcr  II  als  unbelcannte  Funktion  betrachtct  wird,  zu  integrircn. 

Beriicksichtigt  man,  dass  die  Integration  der  Gleichung 

p„  —  f  (zxt  . .  XnP!  .  .  p„_,)  =  0 
darauf  hinauskommt,  alle  Losungen  H  der  linearen  Gleichung 

[pD-f,H]=0 
aufzufinden,  so  kann  man  den  folgenden  Satz  aussprechen. 

Satis  2.    Die  Integration  einer  partielten  Different ial- Gleichung 

pn  —  f(zxx  . .  x„  Pi .  .pn_1)  =  0 
kann  darauf  zunickgcfuhrt  iver  den,  n  von  einandem  unabhångige 

Funktioncn  H1  H2 . .  H„  von  zxt  . . .  xn  px  . . .  j)n-t  aufzufinden,  welche 

dem  simultanen  Systeme 

[Pn_f,  Hi]-0,  [H,  Hk]  =  0 
i  =  1  . . .  n,  k  =  1  . . .  n 

genugen.    Dabei  ist  es  vollståndig  glcichgultig,  ob  die  Gleichungcn 

Rt  =  aj  H„  =  a„ 

stch  hinsichtlich  der  Differential-Quoticntcn  pt  . . .  p„  aufldsen  lassen 

oder  nicht.  Es  ist  sogar  denkbar,  dass  eine  oder  mehrere  unter  den 

Funktioncn  Hj  gar  nicht  jene  Differential-Quoticntcn  cnthalten. 

'  Etwas  einfacher  ist  die  folgende  aeqvivalente  Form  unseres 
Satzes. 

Sats  3.    Sind  H0  Ht  . . .  Hn  gegebene  Funktioncn  von  zx, . .  x„  p, 

. . .  p,,  tvelchc  paarweise 

[H,  Hk]  =  0 
i  =  0,  1  ...  n,  k  =  0,  1 . . .  n 

geniigen,  so  kann  eine  jcdc  unter  den  Gleichungcn 

H0  =  a0,  H,  =  an . . .  H,  =  an 
intcgrirt  werden,  ob  auch  dicse  Gleichungcn  sich  nicht  hinsichtlich 

der  Differential-Quoticntcn  \il  .  . .  pa  aufloscn  Jassen. 

Also  kunnen  wir  die  Jacobi-Mayersche  Methode  in  folgender 

Weise  formuliren.  Angewandt  wird  dabei  das  Mayerscjie  Theorem. 
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Soll  die  Gleichung 

H0  (zxx  . . .  xn  p!  . . .  pn)  =  a0 
integrirt  werden,  so  sucht  man  zuerst  eine  von  H0  verschiedene 

Losung  El  von 

[H0H]  =  0. 
Dies  verlangt  eine  Operation  2n — 1.  Sodann  sucht  man  eine 

von  H0  und  Hx  verschiedene  Losung  H2  des  vollstandigen  Systems 

[H0H]  =  0,  [Hj  H]  =  0. 

Vermoge  des  Mayerschen  Theorems  geschieht  dies  durch  eine  Ope- 

ration 2n — 3.    Sodann  findet  man  vermoge  einer  Operation  2n — 5 

eine  von  H0 ,  B.t  ,  Hg  verschiedene  Losung  des  vollstandigen  Systems 

[H0H]  =  0,[H1  H]  =  0,[H2  H]=0 
u.  s.  w  ;  endlich  findet  man  vermoge  einer  Operation  1  eine 

von  H0  Hj  . . .         verschiedene  Losung  H„  des  vollstandigen  Sy- 
stems i 

[H0H]=0,[H1H]  =  0)...[H„-1H]  =  0. 

Hiermit  ist  nach  den  obenstehenden  Entwickelungen  das  Integra- 

tions-Geschåft  als  beendigt  zu  betrachten. 
II. 

In  diesem  Abschnitte  entwickeln  wir  zuerst  einige  Hiilf-Theo- 
rien,  welche  hinterher  zur  Anwendung  kommen. 

Sats  4.  Sei  V  eine  FunMion  von  xt  . . .  xra  yt  . .  .  yq,  die  durch 

q  lineare  partielle  Biff  er  ential- Gleichung  en 
k  =  m     ,v    k  =  q  ,v 

k2XikS+2Yik^=Wf(Xl.,,x.yl..:yq) 
i  =  l....q 

definirt  ivird.  Besitsen  unser e  Gleichungen  eine  gemeinsame  Losung 
von  der  Form 

v  =  F  +  a(Xl...xra) 

(12  soll  eine  arbitrdre  FunMion  beseichnen),  so  sind  alle  Xik  gleich 
Null 

Durch  Differentiation  von  der  Gleichung 

V  =  F  +  0(Xl...xm) 

hinsichtlich  der  Variabeln  ji  erhålt  man  nehmlich  das  simultane 

System 
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— =  Fi  (x,  . . .  xm  j,  . . .  yq) 

i  =  i  - . .  q 

dessen  allgemeinste  gemeinsame  Losung  offenbar  eben  F  -f- 12  (xt  . . . 

xra)  ist.    Also  sind  unsere  beiden  simultanen  Systeme  aeqvivalent; 

nun  kommen  die  Differential-Quotienten  ~  nicht  im  letzten  Systeme 

vor;  also  finden  sie  sich  auch  nicht  in  dem  urspriinglichen,  was 

eben  behauptet  wurde. 

Sats  5.  Sei  V  eine  FunJction  von  . . .  x,„  die  durch  q  linear e 

partielle  Diffcrential-Gleichungen  definirt  ivird. 
k  =  n 

i=l...q  . 

Besitzen  unsere  Gleichungen  eine  gemeinsame  Losung  von  der  Form 

V  =  F(x1...xn)+12(£1....£n_q) 

(il  hczeichnet  eine  arbitråre  FunJction  von  den  Grosscn  £x  . . .  £n_q, 

ivelehe  selbst  von  xt  . . .  xn  abhdngen),  so  findet  man  zuerst  g t .  [ .  £„_q, 

was  im  Allgemeinen  die  Opcrationen 

n  —  q,n  —  q  —  1  ,...3,2,1 

vcrlangt,  und  kinterher  bestimmt  man  V  durch  Quadratur. 

Denn  sind  V\  und  V2  zwei  Losungen  unseres  Systems,  so  ist 

ihre  Difterenz  offenbar  eine  arbitråre  Funktion  9  von  £,  . . .  g0_„ 

die  durch  das  System 

kInxlk(^=o  i  =  i. ..<j 

k  =  \  c,xl1 definiri  wird.  Integrirt  man  dieses  System,  was  bekanntlich  die 

Opcrationen 

n  —  q  ,  n  —  q  —  1  , . . .  3  ,  9  ,  1 

verlangt)  so  tindet  man  die  Grossen  £,  .  ..§„-,. 

Man  wiihle  nnn,  was  innncr  moglich  ist,  q  Bolche  Funktionen 

y,  . . .  yq  von  xt . . .  x,„  dass  keine  llclation  der  Form 

Q (fe  _.,yi...yq)  =  0 
statttindet,  und  fiihre  die  GrdSåfiD  i\  .  v.  i:»—.,  yt  .  yq  als  unabhan- 

gigen  Variabcln  in  unsere  partielle  Dirtercntial-Gleichungen  eiu. 
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Nach  dem  vorangehenden  Satze  enthalt  das  hervorgehende  Glei- 

chungs-System  nicht  die  Differential-Quotienten^  und  kann  also 

folgende  Form  erhalten 

m>    .  g=Wi(|1...?„_,y1...y1). 
Durch  Quadratur  findet  man  also 

V  =  /  (W,  dy1  +  ...Wqdyq)  +  0®...Jn.q). 
Unser  Satz  ist  also  erwiesen. 

Satz  6.  Seien  Xj  .  . .  Xn  gegebene  Funktionen  von  xt . . .  x„  p1 . . . 

pn,  ivelche  paarweise  (Xj  Xk)  =  0  geben.  Es  ist  immer  moglich  durch 

Quadratur  eine  Funktion  von  der  Form  Az  +  II  (xx  . . .  x„  px  . . .  pn) 

zu  finden,  ivelche  den  Gleichungen 

[Xs ,  Az  +  n]  =  0  ||  i  =  1  . . .  n 

genilgt.    A  bezeichnet  eine  Constante. 

In  der  vorangehenden  Abhandlung  (Abhandl.  d.  G.  pg.  249) 

sahen  wir  nehmlich,  dass*  die  Gleichungen 
p; ,  Az  +  irj  =  o . . .  [xn ,  Az  +  ii]  =  o 

aufgefasst  als  partielle  Differential-Gleichungen  zur  Bestimmung  von 

11,  eine  gemeinsame  Losung  von  der  Form 

n  «=  +  +  o  ff, . .  xn) 

(O  bezeichnet  eine  arbitråre  Funktion)  besitzen.  Nach  dem  vorange- 
henden Satze  verlangt  also  die  Bestimmung  von  II  nur  Quadratur. 

Der  eben  bewiesene  Satz  erlaubt  die  Jacobi-Mayersche  Me- 

thode,  wenn  die  betreffende  Gleichung  nicht  die  unbekannte  Funk- 

tion enthalt,  in  folgender  Weise  zu  formuliren. 

Soll  die  Gleichung 

X,  (x, . . .  xn  p1  . . .  pn)  =  a, 
integrirt  werden,  so  sucht  man  zuerst  vermoge  einer  Operation 

2n— 2  eine  von  Xx  verschiedene  Funktion  Xg,  welche 

(X,  X,)  =  0 
giebt;  sodann  sucht  man  vermoge  einer  Operation  2n — 4  eine  von 

Xj  und  Xg  verschiedene  Funktion  X3 ,  welche 
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(X,  X8)  =  0,(Xf  X3)  =  0 
genligt,  u.  s.  w.;  endlich  findet  man  vermoge  einer  Operation  2 

eine  Funktion  Xn  welche 

(X.X.J^O,...^  Xn)  =  0 
giebt.    Ist  dies  geschehen,  bestimmt  man  vermoge  Quadratur  eine 

Funktion  Az  +  II  (x,  . . .  pn) ,  welche  allen  Gleichungen 

[X, ,  Az  +  n]  =  o , . . .  [xn ,  Az  +  n]  =  o 

geniigt.    Hiermit  ist  das  Integrations-Geschåft  beendigt. 1 

1  Bei  einer  spåteren  Gelegenheit  werde  ich  die  Entwickelungen  dieser  Note  weiter 
verfolgen.  —  Eine  Zahl  partielle  Differential-Gleichungen  1.  0.  kunnen  eine  ge- 
meinsame  Losnng  besitzen,  ob  auch  die  Differential-Quotienten  sich  eliminiren 
lassen.  Die  durch  diese  Eliniination  hervorgehende  Gleichung  F  (zxi  . .  .  xn)  =  0 
kann  nehmlich  eine  solche  gemeinsame  LOsung  bestimmen. 



Oversigt  over  de  i  Bergens  Omegn  forekommende 

skaldækte  Mollusker. 

Af 

Herman  Friele. 

Om  den  vestlandske  Molliiskfauna  er  der  allerede  tidligere 

berettet  adskilligt  af  Prof.  Sars,  Dr.  Koren  og  Dr.  Danielssen,  men 

baade  er  dette  spredt  i  vore  videnskabelige  Tidsskrifter,  og  dertil 

mindre  fuldstændigt.  Da  mine  Iagttagelser  paa  dette  Felt  have  bragt 

mig  en  Del  nyt  saavel  for  vor  lokale  som  for  Landets  Fauna,  saa 

tror  jeg,  det  vil  ikke  være  uden  interesse  at  se  en  samlet  Oversigt 

over,  hvad  her  ved  Bergen  forekommer  af  skaldækte  Molusker ;  det 

vil  være  et  lille  Bidrag  til  Dyrlivets  geografiske  Udbredelse. 

Af  arktiske  Former  naa  mange  ned  til  vor  Bredegrad,  men 

det  er  især  de  for  Dybet  eiendommelige,  ligesom  ikke  faa  lusita- 

niske  naa  herop.    Hovedl£arakteren  ved  vor  Fauna  er  dog  boreal. 

En  ægte  høinordisk  Form,  Tharcia  myopsis  Møll.,  har  det  for- 

undret mig  mest  at  finde  repræsenteret  saa  langt  Syd,  saameget 

mere  som  denne  ikke  kan  regnes  under  Dybvandsfaunaen,  der,  som 

rimelig,  ikke  har  saa  limiterte  Grændser. 

De  lusitaniske  Former,  som  Prof.  Sars  fandt  i  vore  postgla- 

ciale  Skjælb anker,  om  hvis  levende  Forekomst  ved  vore  Kyster 

han  den  Gang  var  ubekjendt,  begynde  nu  lidt  efter  lidt  at  blive 

gjenfundne  og  indlemmede  i  vor  Fauna. 

Mr.  Jeffreys  fandt  saaledes  Lepton  nitidum  Turt.  i  Kristiania- 

fjorden,  og  jeg  har  den  fra  Godesund  og  Osterfjorden;  Tapes  dccus- 

sata  L.  forekommer  ved  Lyseklosteret  og  Stavanger.  Tilbage  staar 

nu  Gwynia  capsula  Jeff.  og  Pkol as  cand  i  da  Lin.;  den  første  er  vel 

overseet  paa  Grund  af  dens  Lidenhed,  og  den  sidste  horer  Littoral- 

beltet  til,  som  hos  os  er  mindst  omhyggelig  afsøgt. 
Vid.-Selsk.  Forh.  187  3.  19 
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Til  disse  fossile  og  endnu  ikke  gjenfundne  Arter  kau  jeg  yder- 

ligere  føie:  Solccurtus  antiquahis  Pult.  I  en  Skjælbanke  i  Oster- 

fjorden  et  Par  Fod  over  Havet  lod  den  til  ikke  at  være  sjelden. 

Prof.  Loven  har  fundet  den  iBohuslån.  og  engang  dukker  den  vel 

op  som  fremdeles  levende  ogsaa  ved  vore  Kyster. 

Som  ny  for  vor  Fauna  skal  jeg  her  fremdeles  anføre  Galcomma 

Turtoni  Sowb.,  da  den  ikke  strengt  vedrører  Bergens  Omegn.  Jeg 

fandt  den  i  Stranden  paa  Jæderen  1870. 

De  bathymetriske  Optegnelser  i  dette  Arbeide  skulde  jeg  have 

ønsket  at  detaljere  mere  og  udstrække  for  alle  Arter,  men  der  er 

lokale  Eiendommeligheder  ved  Havbunden  paa  Vestkysten,  som 

vanskeliggjøre  dette  i  mange  Tilfælde.  De  trange  og  dybe  Bergens- 

fjorde  have  ofte  en  Form,  der  kommer  nær  et  latinsk  V.  og  man 

vil  let  kunne  tænke  sig,  at  et  saadant  Terrain  maa  frembyde  Van- 

skeligheder ved  Skrabningen.  Man  vil  saaledes  her  med  ringe  Held 

kunne  anvende  den  almindelige  Fremgangsmaade,  at  skrabe  fra 

Baad,  naar  man  vil  undersøge  Fjældsiderne,  da  man  i  saa  Fald 

ingen  Vei  vilde  komme;  men  den  eneste  Maade.  hvorved  man  kan 

faa  Bundskraben  til  at  gaa  over  en  større  Strækning,  er  fra  Land 

at  trække  denne  op  og  samtidig  at  anvende  en  Boie.  som  staar  i 

Forbindelse  med  Skraben,  for  hurtig  at  kunne  gjøre  denne  løs  fra 

fremspringende  Klippestykker,  som  standse  den  paa  dens  Vei. 

De  mest  forskjellige  Dybder  passeres  saaledes,  og  det  er  derfor 

ofte  vanskeligt  med  tilfredsstillende  Sikkerhed  at  angive,  hvor  dette 

eller  hint  Dyr  er  fanget.  I  ethvert  Fald  kan  man  først  efter  læn- 
gere  Tids  Behandling  af  samme  Terrain  skaffe  sig  den  nødvendige 

Kundskab  herom.  Hvor  jeg  derfor  ingen  Vished  har  for  mig.  har 

jeg  undladt  at  gjøre  Dybdeangivelser. 

Ace  phala. 

1.  Tn  cdo  norvcfjica  Spengl.  er  ikke  hyppig,  .leg  kjender  kun 

nogle  faa  Steder,  hvor  Skibsormen  gjor  Skade  i  Bergens  Omegn. 

Den  Forstyrrelse,  som  BolvaTket  i  Havnen  Heresteds  lider,  foraarsages 

ikke  afnogen  Teredo ;  men  <let  ei-  en  Anneliue,  som  underet  Skjad- 

dække  af  Mytilus  edulis  L.  skaller  Pa  lene  af,  saa  de  tilslut  brække. 
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I  et  norsk  Fartøi  har  jeg  engang  truffet  Teredo  Inpcmiata  Turt.; 

men  det  gaar  neppe  an  at  tage  denne  til  Indtægt  for  den  norske 

Fauna,  da  Skibet  har  gaaet  i  udenlandsk  Fart.  Prof.  Sars  angiver 

Teredo  megotara  F.  &  H.  fra  Bergen.  Den  var  fundet  i  et  Stykke 

Skibstømmer,  der  var  indkommen  ved  Manger,  og  dens  Ægthed 

som  norsk  kan  saaledes  være  tvivlsom. 

2.  Xylophaga  dorsalis  Turt.  er  temmelig  almindelig.  Den  gaar 

ned  til  150  F.  i  Bergensfj  orden. 

3.  PJwJas  crispata  L.,  ved  Manger  (Sars). 

4.  Solen  ensis  L.,  almindelig. 

5.  S.  siliqua  L.  Jeg  har  kun  fundet  et  Exempl.  ved  Manger, 

men  Prof.  Sars  angiver  den  som  hyppig  ved  dette  Sted. 

6.  S.  pcllucida  Penn.  er  temmelig  sjelden;  ca.  10  F. 

7.  Saxicosa  rugusa  L.  og  v.  arctica,  almindelig. 

8.  Fanopæa  plicata  Mont.,  sjelden  ved  Manger,  hvor  ogsaa 

Prof.  Sars  fandt  den,  Kvarven  50  F. 

9.  P.  norvegica  Spengl.  I  Alverstrømmen  fandt  jeg  et  enkelt 

Skal  paa  20  Favne. 

10.  My  a  arenaria  L.  og 

11.  M.  truncata  L.  ere  meget  hyppige. 

12.  Sphenia  Bingami  Turt.  angives  af  Sars  fra  Bergen.  Jeg 
har  endnu  ikke  fundet  den. 

13.  TJiracia  convexa  Wood.  er  temmelig  hyppig  i  Osterfjorden, 

paa  en  5 — 10  F.  Mudderbund.    Sars  har  fundet  den  ved  Manger. 

14.  T.  papyracea  Poli.  Xypsformen  er  meget  sjelden;  Varieteten 

villosiuscula  Macgill.  derimod  temmelig  almindelig. 

15.  T.  truncata  Brown  (1827),  myopsis  Møll.  (1842).  Fra 

Manger  har  jeg  2  Exempl.  af  denne  arktiske  Form,  men  i  dverg- 
agtige  Størrelser  mod,  hvad  de  forekomme  i  Finmarken.  Det 

største  er  12V2  nmi.  lang  og  91/*  mm.  høi. 
16.  T.  distorta  Mont.  er  ikke  sjelden.  I  Osterfjorden  fandt 

jeg  en  6  a  7  Ex.  i  en  Klump  Nulliporer  paa  imellem  5  å  10  F. 

17.  Lyonsia  norvegica  Chmn.  maa  kaldes  temmelig  sjelden, 

uagtet  jeg  har  fundet  den  paa  flere  Steder,  men  altid  i  enkle  Ex, 

Mit  største  Ex.  er  fra  Biskopshavn  50  F.  og  maaler  40  mm.  i 

19* 
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Længden;  et  andet  ikke  meget  mindre  (37  mm.)  er  fra  2 — 3  F. 

Eidsvaagsbugten. 

18.  L.  arenosa  Møll.  har  Dr.  Koren  engang  fundet. 

19.  Coclodesma  præteuuc  Pultn.,  sjelden. 

20.  Mactra  cUiptica  Br.,  almindelig  ved  Alverstrømmen  og 

Manger. 

21.  M.  suhtruncata  Mont.  angives  af  Sars  som  temmelig  al- 

mindelig.   Jeg  har  kun  et  Ex.  fra  omtrent  20  F.  Laxevaag. 

22.  Liitraria  elliptica  Lam.,  ved  Manger  (Sars). 

23.  Corhda  inæqvivalvis  Mont.,  gibba  Olivi,  nucleus  Lam.,  er 

temmelig  local,  men  i  Regelen  talrig,  hvor  den  forekommer.  (Herlø, 

Alverstrømmen  10—20  F.) 

24.  Neæra  cuspidata  Olivi  er  temmelig  sjelden  Kadfj orden  100 

F.,  Bergensfjorden  200  F. 

25.  N.  rostrata  Spengl  er  paa  enkelte  Lokaliteter,  som  Bi- 

skopshavn,  Frækhaug  og  Manger,  almindelig  imellem  40—50  F.  1 
Osterfjorden  gaar  den  ned  til  400  F.,  og  herfra  har  jeg  store  2772 

mm.  lange  Ex. 

26.  N.  costellata  Desh.  er  den  talrigste  af  Slægten.  Jeg  hal- 

den fra  10—20  F.  og  fra  under  100  F. 

27.  N.  abbreviata  Forb.  er  sjelden.  Radfjorden  30—40  F., 
Bergensfjorden  150  F.,  Osterfjorden  350  F. 

28.  N.  obesa  Lov.  er  noget  hyppigere  end  foregaaende;  fra 
50  til  200  F. 

29.  N.  lamcllosa  Sars  er  sjelden.  1  Bergensfjorden  150  F., 

Manger  70—80  F.  og  Osterfjorden  100  F. 

30.  Poromya  gramlqta  Nyst.  (Embla  Kornei  Lov.)  Den  eneste 

Lokalitet,  hvor  jeg  har  fundet  denne,  er  Biskopshavn  (mudret  Bund, 

eirea  70  F.);  men  herfra  har  jeg  <>  levende  Ex.  1  Bergens  Museum 

er  et  Kx.  fra  Dr.  Koren,  der  maaler  15  mm.  lang  og  12  bred. 

Dette  er  aldeles  brun  at'  Farve;  mine  Ex.  derimod,  som  er  fra  7% 
til  9 Vi  Hin}.,  ere  graa  og  kun  det  største  med  et  svagt  Austrog 
ai  brunt. 

31.  I  au  lua  ban  alis  L.  er  meget  almindelig.  Pift  grandt  Vand, 

omkring  5  F.,  forekommer  i  Osterfjorden  den  store  Varietet  34 — 3? 
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mm.  lang  og  32—35  høi;  dybere  ned  holder  den  mindre  til  paa 

20,  50  ja  lige  til  100  F.  (Osterfjorden). 

32.  Lucina  spinifera  Mont.  er  ligeledes  meget  hyppig  fra  5 

til  100  F.    Paa  sidste  Dyb  sammen  med  foregaaende  i  Osterfjorden. 

33.  Axinus  ferruginosus  Forb.  er  almindelig  fra  20  til  400  F. 

34.  A.  flexuosus  Mont.,  almindelig. 

35.  A.  Sarsii  Ph.  er  lige  hyppig  som  foregaaende,  dog  mere 

lokal.  I  Alverstrømmen  20  F.,  Radfj orden  100  F.  og  Osterfjorden 

400  F.  Mig  forekommer  det,  at  A.  Sarsii  maa  være  en  god  Art; 

thi  ikke  alene  overgaar  den  A.  flexuosus  betydelig  i  Størrelse 

(mine  største  Ex.  ere  23  mm.  høie  og  20  lange,  og  endnu  større 

har  jeg  seet  dem  i  Prof.  Sars'  Samling  paa  Kristiania  Universitet), 
men  ligestore  Individer  af  begge  Arter,  som  ofte  forekomme  sam- 

men, lader  sig  let  skille  fra  hinanden,  da  Sarsii  som  ung  er  mere 

fladtrykt  og  altid  mere  gjennemsigtig  end  flexuosus.  Paa  de  store 

Dyb  i  Osterfjorden  ere  middels  Ex.  kun  6  mm.  høie  og  5V2  lange; 

(enkeltvis  naa  de  vistnok  mere  end  dobbelt  denne  Størrelse);  men 

her  er  den  klar  som  en  Vanddraabe. 

36.  A.  craulinensis  Jeff.,  ved  Manger  50—60  F. 

37.  A.  eumyarius  Sars  er  talrig  i  Osterfjorden  400  F.  Af  en 

eneste  Skrabning  har  jeg  udtaget  over  50  Ex. 

Ifølge  Sars  skal  den  forekomme  paa  lignende  Dyb  i  Hardan- 

gerfjorden. 

38.  Kellia  suborbicularis  Mont.  er  temmelig  almindelig.  Ved 

Manger  fandt  jeg  mine  største  Ex.  i  en  tom  Cyprina  islandica;  de 

maale  14  mm.  lang  og  11  høi. 

39.  Montacuta  bidentata  Mont.  har  jeg  fra  Manger  og  Oster- 

fjorden ca.  10  F.  og  Bergensfjorden  40 — 50  F.;  men  kun  faa  Ex. 
fra  hvert  Sted. 

40.  M.  substriata  Mont.  er  man  temmelig  sikker  at  finde,  hvor 

Spatangus  purpureus  forekommer,  som  Manger,  Herlø. 

41.  M.  ferruginosa  Mont.  har  Dr.  Koren  fundet;  jeg  har  ikke 

stødt  paa  den. 

42.  M.  Daivsoni  Jeff.  Fra  Osterfjorden  paa  20  til  30  F. s  Dyb 

har  jeg  en  lille  Montacuta,  som  uden  Tvivl  maa  være  denne ;  men 
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Mr.  Jeffreys'  Beskrivelse  og  Tegning  tilfredsstiller  mig  ikke  fuld- 
kommen.  Efter  de  4  Ex.,  som  jeg  fandt,  varierer  den  temmelig  i 

sin  Form,  idet  den  posteriore  Side  snart  er  bredere,  snart  mere 

jevnt  afrundet,  og  den  anteriore  mere  eller  mindre  fremspringende. 

Den  er  temmelig  tumid,  men  dens  Form  passer  dog  ikke  til  Jeffreys' 
tumidula.    Jeffreys  har  fundet  den  i  Kristianiafjorden, 

43.  Lepton  nitidum  Turt.  I  Skjælsand  ved  Godesund  og  Oster- 

fjorden,  10  F.  Den  her  forekommende  Form  er  Jeffreys  v.  lineo- 
lata,  der  er  noget  fladere  end  Typeformen  og  mærket  med  fine 

radiære  Striber. 

44.  Scrobicularia pipcrata  L.  er  særdeles  talrig  ved  Lysekloster. 

45.  Syndosmya  prismatica  Mont.  forekommer  fieresteds;  især 

har  jeg  fundet  den  hyppig  i  Radfj orden  fra  50  til  100  F. 

46.  S.  nitida  Mull.,  intermedia  Thomp.,  er  almindelig;  fra  20 

til  400  F. 

47.  S.  alba  Woocl.  forekommer  omkring  Bergen  aldrig  paå 

grundtVand.  Den  er  derimod  en  Dybvandsform,  rimeligvis  Lovens 

radiata  eller  Forbes'  Ligula  profundissima ,  som  først  kommer 
frem  ved  100  F.  og  gaar  i  Osterfj orden  ned  til  400  F.  Kun  en 

eneste  Gang  har  jeg  truffet  den  imellem  50  og  00  F.  Farven  er 

paa  friske  Ex.  smuk  blaahvid  med  færre  eller  flere  hvidagtige  Længde- 
baand,  og  de  fleste  have  radiære  Striber.  Den  er  ligeledes  mere 

uligeskallet,  end  de  engelske  Ex.  fra  grundt  Vand,  som  jeg  har 

seet,  og  Randen  i  Regelen  stærkt  hoiet  foran.  Unge  Ex.  komme 

ofte  meget  nær  S.  nitida  i  sin  Form,  da  den  er  yderst  variabel  i 

Forholdet  imellem  sin  Høide  og  sin  Længde.  Et  af  mine  Ex. 

maaler  21  mm.  lang  og  13  bred;  et  andet  18  mm.  og  123/4. 

Den  lader  ogsaa  til  at  overgaa  den  paa  grundt  Vand  forekom- 
mende Form  i  Størrelse. 

48.  7  cl  lina  crossa  Gml.  angives  af  Loven  fra  Bergen. 

40.  T.  baUkica  L.,  SOlidala  Mont.,  er  meget  lokal,  men  optræder 

i  Masser,  hvor  den  paatnelfes. 

50.  T.  fabula  L.  har  bande  Dr.  Koren  og  Prof.  Sars  fra  Ber- 

gen. Jeg  har  endnu  ikke  fundet  den  levende,  hvorimod  den  er 

almindelig  i  yngre  fossile  Leier  i  Osterfjorden. 
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51.  T.  tennis  d.  Cost.,  temmelig  almindelig. 

52.  T.  pusilla  Ph..  pygmæa  Lov.,  sjelden  ved  Manger  og  Al- 

verstrømmen  5—10  F. 

53.  T.  calcarea  Chmn.,  proxima  Br.,  temmelig  almindelig;  men 

især  har  jeg  fundet  den  talrig  i  Osterfjorden  paa  5  a  10  F.  paa 

blød,  dyndet  Fund. 

54.  Psammobia  vespertina  Chmn.  talrig  i  en  grund  Vig  ved 

Kvarven.  Dette  er  den  eneste  Lokalitet,  jeg  kj ender  for  denne  i 

Bergens  Omegn. 

55.  P.  feroensis  Chmn.  og 

56.  P.  tellinella  Lam.  temmelig  almindelig. 

57.  Tapes  decussata  L.  forekommer  talrig  i  Stranden  ved  Lyse- 

kloster.  Prof.  Sars  fandt  den  fossil  paa  Hvaløerne  og  i  Asker  (foss. 

Dyrlev.  fra  Qvarterperioden  fg.  104);  men  levende  er  den  mig 

bekjendt  ikke  fundet  før  i  Norge.  Mit  største  Ex.  er  42  mm. 

lang,  altsaa  omtrent  af  samme  Størrelse  som  de  fossile. 

58.  T.  pidlastra  Mont.,  meget  almindelig. 

59.  T.  virginea  L.  er  sjeldnere  end  foregaaende. 

60.  I.  aurea  GmL,  har  jeg  kun  fra  Laakøen. 

61.  Venus  casina  L.  I  Prof.  Sars'  Samling  er  Ex.  fra  Manger 
og  Valestrand.  Levende  har  jeg  ikke  fundet  den,  men  flere  døde 

Skaller  udenfor  Skjæl  anger. 

62.  V.  gallina  L.,  striatula  Don.,  almindelig.  Den  her  fore- 

kommende Var.  er  Jeff.'s  gibba. 
63.  F.  ovata  Penn.,  meget  almindelig. 

64.  V.  fasciata  Don.,  ligesaa. 

65.  Artemis  exoleta  L.,  ligesaa. 

66. -   A.  lincta  Pultn.  ligesaa. 

67.  Lucinopsis  undata  Pen.  er  sjelden.  Jeg  har  den  fra  Oster- 

fjorden; i  Prof.  Sars'  Samling  saa  jeg  den  fra  Manger. 
68.  Circe  minima  Mont.  er  angivet  fra  Bergen  af  Sars  (Viden- 

skabs.-Selsks.  Forhandl,  for  1858—59). 

69.  Turtonia  minuta  Fabr.,  almindelig  paa  Tangen. 

70.  Cyprina  islandica  L.,  almindelig  10—30  F.  Ved  Manger 

saa  jeg  et  stort  levende  Ex.,  som  var  optaget  med  Line  fra  100  F. 
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71.  Astartc  arctica  Gray,  borealis  Chmn.,  har  Sars  fundet  i 

et  halvt  Skal  og  Dr.  Koren  i  et  ungt  levende  Ex.  i  Bergensfjorden. 

72.  A.  sulcata  d.  Cost.  er  meget  hyppig  og  gaar  ned  til  nær 

200  F.  (Manger).  Baade  v.  scotica  Sow,  og  elliptica  Br.  forekom- 
mer.   Den  sidste  dog  sjeldnest. 

73.  A.  compressa  Mont.,  striata  Gr.,  er  meget  talrig.  Var. 

globosa  Møll.  forekommer  ved  Alverstrømmen  og  Biskopshavn.  Mit 

største  Ex.  maaler  19  mm.  lang  og  17  bred. 

74.  Cardium  echinatum  Lin.  er  ikke  almindelig,  da  passende 

Lokalitet  for  denne  Sandgraver  kun  paa  faa  Steder  forefindes. 

75.  C.  edule  L.,  talrig. 

76.  C.  norvegicum  Spengl,  ved  Manger  5  F.  og  Biskopshavn 

imellem  20  og  30  F. 

77.  C.  exiguum  Gml.,  pygmæum  F.  &  H.,  har  jeg  kun  fundet 

engang  i  Eidsvaag  paa  et  Par  Favne.  I  Prof.  Sars'  Samling  er  et 
Ex.  fra  Manger. 

78.  C.  fasciatum  Mont.  er  i  Mængde  overalt  og  gaar  fra  et 
Par  Favne  ned  til  100  F. 

79.  C.  nodosum  Turt.  har  jeg  kun  ved  Manger  truffet  hyppig 

paa  4—5  F.,  forøvrigt  har  jeg  kun  1  Ex.  fra  Bergensfjord  og  1 
fra  Osterfjord. 

80.  C.  minimum  Ph.,  suecicum  Lov.,  er  talrig  imellem  50  og 

100  F.    Den  gaar  ned  til  mindst  200  F. 

81.  Isorcordia  corL.  forekommer  imellem  i  enkle  Skal.  men  i 

en  fossil  Tilstand. 

82.  KelUella  dbyssicola  Sars  er  en  talrig  Dybvandsform,  der 

først  begynder  at  optræde  ved  50  F.  og  gaar  ned  til  400  F.  (Oster- 

fjorden)  og  er  selv  her  det  hyppigste  Dyrliv.  Mr.  Jeffreys  tror,  at 

den  er  Ungen  af  foregaaende.  Jeg  har  ikke  havt  Anledning  til  at  se 

nogen  bel  Udvikling,  saa  jeg  tør  ikke  have  nogen  Mening  om  den 

Sag:  men  høist  imrrkeligt  vil  det  dog  være,  at  de  voxne  Ex.  af 

Isorcordia  <<»\  selv  i  dode  Skal,  høre  til  store  Sjeldenheder,  hvor- 

imod  den  lille  Kellielle  sværmer  om  i  Masser  paa  Dybet. 

88-  PecchioUa  aby$Bicola  Sars.  Lyonsiella  abyss.  Sars,  fore- 

kommer i  Bredvigen  paa  50  F.,  forøvrigt  er  dette  en  Dybvands- 
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form,  som  i  Hardangerfjorden  gaar  ned  til  500  F.  og  i  Lofoten  til 

120  F.  (Sars).  Paa  mine  større  Ex.  (6  mm.  lang  og  5  høi)  komme 

de  radiære  Striber  saa  svagt  frem,  at  det  er  kun  ved  en  bestemt 

Belysning,  man  kan  opdage  dem  henimod  Umbonerne. 

84.  Area  tetragona  Poli  har  jeg  kun  funclet  i  Bougestrømmen 

ved  Manger  30  F. 

85.  A.  nodulosa  Mull.  er  ikke  sjelden  langs  Fjeldsiclen  og  paa 
Koraller  fra  en  70  til  300  F. 

86.  A.  obliqua  Ph.,  Koreni  Daniels,  forekommer  sparsomt  i 

Radfjorden  100  F.  Fra  200  F.  Bergensfj  orden  har  jeg  et  enkelt 

Skal  i  en  subfossil  Tilstand,  som  maaler  11  mm.  og  7  høi.  Dette 

er  dog  en  Størrelse,  som  betydelig  overgaar  den  almindelige  her 

forekommende,  der  sjelden  overstiger  7  mm.  lang.  Med  Hensyn 

til  Laastændernes  Antal,  som  Jeffreys  angiver  til  4—5  anteriores  og 

10 — 12  posteriores,  saa  variere  disse  saa  betydeligt,  at  man  neppe 
tinder  to  Exemplarer  med  nøiagtig  samme  Antal.  Dr.  Danielssens 

2  Ex.  af  A.  Koreni,  som  er  erkjendt  for  at  være  obliqua  Ph.,  har 

6Laastænder  fortil  og  5  bag  og  6  og  8;  et  Par  af  mine  har  7  og 

5,  5  og  7,  og  7  og  8. 

87.  A.  peciunculoides  Scac,  raridentata  Lov.  meget  almindelig. 

I  Osterfj  orden  gaar  den  ned  300  F. 

88.  A.  glacialis  Gr.,  pectunculoides  v.  major  Sars,  er  mig  be- 

kjendt  ikke  fundet  levende  ved  Bergen;  men  jeg  har  derimod  seet 

flere  Skal  i  fossil  Tilstand  optagne  fra  større  Dyb,  baade  i  Prof. 

Sars'  og  Dr.  Korens  Samling. 
89.  Limopsis  borealis  Woodw.  fandt  Dr.  Danielssen  og  Dr.  Koren 

ved  Haakonsund  200  F.  Den  er  saavel  af  førstnævnte  som  af  Sars 

fundet  i  Hardangerfjorden. 

90.  Nucula  nucleus  Lin.  er  talrig  ned  til  omtrent  100  F. 

91.  N.  tumidula  Malm.,  pumila  Lov.,  forekommer  i  Mængde  paa 

de  større  Dyb,  200  F.  Bergensfj  orden,  400  F.  Osterfjorden. 

92.  N.  tennis  Mont.  er  almindelig  i  Alverstrømmen  20  F.,  men 

opnaar  sjelden  en  Størrelse  af  mere  end  8  mm.  lang,  53/4  høi  og 

en  Tykkelse  af  ubetydeligt  over  3  mm.  Det  er  muligens  Han- 
cocks  inflata. 
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93.  Yoldia  lucida  Lov.  og 

94.  Y.  pygmcea  Miinst.  hyppige  paa  alle  Dybder.  V.  gibbosa 

er  ikke  sjelden  i  Alverstrømmen  og  Radfj  orden  20—100  F. 

95.  Y.  frujlda  Torell.,  nana  Sars,  har  jeg  kun  fundet  i  faaEx. 

paa  100  F.  i  Iiadfjorden. 

96.  F.  obtusa  Sars,  abyssicola  S.,  optræder  først  under  100  F. 

I  Osterfj orden  gaar  den  til  400  F.  Ved  Manger  forekommer  en 

stærkere  huget  Varietet.  Dr.  Danielssen  har  ligeledes  fundet  denne 

Form  ved  Haakonsund  paa  200  F.,  og  den  er  i  Bergens  Museum 

opstillet  under  Y.  traciæformis  juv.  Gould. 

97.  Leda  mdnutaMiill.,  caudata  Donov.  ialrig  i  Alverstrømmen 

paa  10—20  F. 

98.  Leda  pernula  Mull,  Jeg  har  kun  l/2  Skal  af  denne  fra 
200  F.  i  Bergensfjorden.  Hverken  Dr.  Danielssen,  eller  Koren,  og 

jeg  tror  ligesaalidt  Prof.  Sars,  har  fundet  den  her  i  Omegnen. 

99.  Crenella  decussata  Mont.  almindelig  i  Alverstrømmen  20 — 30 

F.,  men  forøvrigt  er  den  temmelig  sjelden.  I  Osterfj  orden  gaar 
den  ned  til  350  F. 

100.  Modiolaria  nigra  Gray  er  ligeledes  hyppig  i  Alverstrøm- 

men paa  samme  Dyb  som  foregaaende.  Udenfor  denne  Lokalitet 

har  jeg  kun  fundet  nogle  faa  og  meget  smaa  Ex.  i  Bergensfjorden. 

101.  M.  disi  ors  Lin.  er  temmelig  almindelig,  naar  man  kommer 
ud  mod  Havet. 

102.  M.  marmorata  Forb.  i  Bougestrømmen  og  ved  Manger, 

hvor  Ascidia  mentula  forekommer  i  Mængde. 

103.  Daerydium  vitreum  Møll.  har  jeg  fundet  levende  paa 

50—70  V.  leret  Bund  ved  Biskopshavn. 

104.  Modiola  modiohis  L.  tallig  mellem  5  og  20  F. 

105.  M.  pkaseoUha  Ph.,  almindelig,  men  i  Regelen  dybere 

end  foregaaende,  lOO  F.  Radfjorden. 

100.  Myl  Hus  edidis  hi  optræder  enkelte  Steder  i  umaadelige 

Masser.    Var.  galloprovincialis  Lam.  er  hyppig  ved  Havet. 

107.  Lima  exeavata  Chmn.  forekommer  i  alle  vore  dybe  Fjorde. 

Den  optraMler  forst  vod  150  F.  og  staar  ved  en  Bysus  fæstet  til 

den  bratte  Fjeldside.    Den  er  fleresteds  tilstede  i  stor  Mængde, 
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men  paa  Grund  af  Terrainforholdene  er  den  dog  meget  vanskélig 

at  faa  fat  paa,  da  man  hvert  Øieblik  sætter  Skraben  fast  imellem 

fremspringende  Klippestykker,  og  kun  yderst  sjelden  findes  en  større 

Flade,  som  Skraben  uhindret  kan  passere.  I  Osterfj  orden,  hvor 

Fj eldet  sænker  sig  næsten  perpendikulairt  til  en  Dybde  af  350  F., 

har  jeg  faaet  op  L.  excavata  og  sammen  med  denne  levende  Ex. 

af  Mytilus  edulis  og  Littorina  rudis.  Disse  høre  naturligvis  ikke 

hjemme  paa  dette  Dyb  og  kunne  vel  neppe  heller  leve  her  længe, 

men  de  ere  løsnede  fra  Littoralbeltet  og  ustandset  rullede  ned  i 

Afgrunden. 

108.  L.  Mans  Gml.  er  i  Mængde  ved  Hæggernæs  og  Alver- 
strømmen.  Paa  sidste  Sted  kan  man  faa  sin  Skrabe  komplet  fyldt 
af  dens  Heder. 

109.  L.  LoscomMi  Sowb., 

110.  L.  subauriculata  Mont.  og 

111.  L.  elliptica  Jeffr.  har  jeg  fundet  temmelig  talrig  udenfor 

Bougestrømmen  paa  40 — 50  F.  ren  Skjælsand;  men  forøvrigt  ere 
alle  3  Arter  sjeldne. 

112.  L.  crassa  Forb.,  Sarsii  Lov.,  ved  Hæggernæs  paa  70—80 

F.,  Hellen  paa  samme  Dybde  og  ved  Manger  40  — 50  F.,  men  sjelden. 

113.  Perten  maximus  L.,  almindelig  paa  Sandbund  ved  Havet. 

114.  P.  varms  L.  Dr.  Koren  har  paatruffet  den  oftere;  jeg 

har  derimod  kun  fundet  den  en  Gang,  men  i  et  ualmindeligt  stort 

Ex.,  71  mm.  høi  og  70  bred. 

115.  P.  pusio  L.,  Bougestrømmen  og  Alverstrømmen  imellem 

20  og  40  F. 

116.  P.  opercidaris  L.,  almindelig  fra  10  til  40  F. 

117.  P.  danicus  Chmn.,  septemradiatus  Mull.  forekommer  paa 

80—100  F.  Hadfj orden,  men  er  ikke  hyppig. 
118.  P.  aratus  Gml.,  sulcatus  Mull.,  er  temmelig  almindelig 

fra  50-  200  F.  I  Osterfjorden  fandt  jeg  flere  døde  Skal  paa  400 
F.,  men  ingen  levende. 

119.  Perten  tigrinus  Mull.  er  meget  almindelig. 

120.  P.  striatus  Mull.  er  ligeledes  almindelig,  men  dog  langt 

fra  som  foregaaende. 
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]-!\.  V.  trsice  Biv.,  furtivus  Lov.,  sjelden;  Biskopshavn  og  Man- 
ger 50—70  F. 

122.  P.  si  milts  Laskey,  almindelig. 

123.  P.  vitreus  Chmn.  er  sjelden;  men  derimod  er 

124.  P.  abyssorum  Sars,  der  muligens  kun  er  Varietet  af 

foregaaende,  meget  almindelig.    Den  er  at  finde  fra  20  til  400  F. 

1  r>.  P.  Hoshjnsi  Forb.,  imbrifer  Lov.,  mamillatus  Sars.  Jeg 

har  kun  1  Ex.  fra  en  60  F.  Bredvigen;  Dr.  Danielssen  og  Dr.  Koren 
have  den  fra  200  F.  Haakonsund. 

126.  Ostrea  edulis  L.  forekom  i  rig  Mængde  omkring  Bergen 

for  en  Del  Aar  tilbage ;  men  hele  Fiskeriet  efter  denne  kostbare 

Musling  har  været  drevet  uden  ringeste  Tanke  paa  Fremtiden,  saa 

de  fleste  Banker  nu  ere  ødelagte.  Under  et  Par  Favne  har  Øster- 

sen til  denne  Tid  faaet  være  i  Ro,  da  de  primitive  Instrumenter. 

Bonden  benytter,  ikke  række  dybere. 

127.  Anomia  ephippiumL.,  talrig  overalt  og  paa  ethvert  Dyb. 

Var.  squamula  L.  gaar  ned  til  350  F.,  og  den  kan  undertiden  for- 
melig bedække  Skallet  af  Lima  excavata. 

128.  A.  patclliformis  L.,  almindelig. 

Brachiopoda. 

129.  Crania  anomala  Mull.  er  hyppig  fra  20  til  120  F. 

130.  Tcrcbratula  cranium  Mull.  og 

131.  T.  caput-scrpentis  Lin.  ere  almindeligc,  den  sidste  dog 
talrigst. 

132.  T.  septigera  Lov.  Jorekommer  ved  Manger.  I  Prof.  Sars' 
Samling  er  et  voxent  Ex.,  og  jeg  har  et  ungt  (i  mm.  høit  fn 
dette  Sted. 

13:;.  Argiope  lunifera  Pli.,  eistellula  Wood.,  har  Prof.  Sars 

Rindet  ved  Manger;  ved  Kvarven  20  F.  har  jeg  fondet  den. 

Solenoconchia 

134.  Dental/mn  mtalis  Lin.,  talrig.  1  Osterfjorden  har  jeg  run- 

det den  paa  100  F.;  men  den  danner  her  en  Overgang  til 
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135.  B.  abyssorum  Sars,  som  er  almindelig  mellem  50  og 
200  F. 

136.  D.  agile  Sars  forekommer  ved  Manger  150  F.  Den  er 

etter  min  Formening  en  ligesaa  god  Art  som  abyssorum. 

137.  Siphonodentalium  quinquangidare  Forb.,  meget  almindelig 
fra  50  til  400  F. 

138.  S.  lofotense  Sars  fandt  jeg  først  paa  en  50  F.  ved  Bred- 

vigen,  og  senere  paa  90  og  100  F.  i  Radfjorden,  begge  Steder  tem- 
melig talrig.    Fra  Manger  har  jeg  nogle  faa  Ex.  fra  40  F. 

139.  Cadulus  snbfusiformis  Sars  åndes  fra  50  til  400  F.,  men 

talrigst  jo  dybere. 

Gasteropoda. 

140.  Chiton  fascicularis  Lin.  findes  imellem  paa  Østers. 

141.  C.  Hanleyi  Bean.  forekommer  paa  20  F.  i  Alverstrømmen 

og  30 — 40  F.  i  Bougestrømmen.    Den  er  forøvrigt  sjelden. 

142.  C.  cancellatus  Sowb.,  alveolus  Sars,  er  temmelig  almin- 
delig fra  ca.  50  F.  ned  til  200  F. 

143.  C.  einerens  L.,  asellus  Spengl,  meget  talrig. 

144.  G.  ruber  Lowe,  almindelig  5 — 20  F. 

145.  C.  lævis  Penn.,  corallinus  Risso.  Jeg  har  kun  fundet  2 

Ex.  af  denne,  1  ved  Manger  og  1  ved  Alverstrømmen. 

146.  G.  marginatns  Penn.,  talrig  i  Stranden. 

147.  C.  marmoreus  Fabr.  og 

148.  G.  albus  Lin.  ere  temmelig  almindelige. 

149.  Patella  vidgata  Lin., 

150.  Acmæa  testudinalis  Mull., 

151.  A.  pellucida  L.  og 

152.  A.virginea  Mull.  ere  meget  almindelige. 

153.  Pilidium  fulvum  Mull.,  almindelig.  Jeg  har  et  levende 

Ex.  fra  180  F.  Bergensfj orden;  forresten  er  dens  Hjem  her  imellem 

20  og  50  F. 

154.  Lepeta  coeca  Mull.  er  mindre  hyppig. 

155.  lylodina  Diibenii  Lov.  er  fundet  en  Gang'  af  Dr.  Koren 
ved  Ask. 
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156.  Emarginula  trassa  Sowb.  har  jeg  fra  40  F.  Bougestrom- 

nien  og  300  F.  Osterf jorden. 

157.  E.  reticutata  Chmn.,  fissura  L.  og 

158.  Puncturclla  noaclihia  L.  ere  almin delige. 

159.  Pileopsis  hungaricus  L.,  temmelig  sjelden  ved  Manger, 

Eidsvaagsbugten,  Bredvigen. 

160.  Aplysia  punctata  Cuv.,  hybrida  Sowb.,  guttata  Sars,  er 

talrig  paa  Laminarier  ved  Manger. 

161.  Scaphander  lignarius  Lin.,  temmelig  sjelden. 

162.  S.  pundo-siriatus  Migh.  &  Ad.  (1842),  librarius  Lo1  v. 
(1846),  almindelig. 

163.  Philine  aperta  Lin.  angives  af  Prof.  Loven  fra  Bergen. 

I  afdøde  Landskabsmaler  Reusch's  Samling  tindes  1  Ex.,  som  rime- 
ligvis er  fra  Bergens  Nabolag. 

164.  P.  scabra  Mull.,  granulosa  Sars,  almindelig  fra  20  til 
100  F. 

165.  P.  punctata  Clark.  Jeg  har  nogle  faa  Ex.  fra  Oster- 

fj orden  og  Alverstrømmen. 

166.  P.  quadrata  Wood.,  almindelig  fra  20  til  400  F. 

167.  P.  catena  Mont.  er  ikke  sjelden  ved  Manger  og  i  Oster- 

fj  orden. 

168.  P.  Lovcnii  Malm,  Manger  og  Biskopshavn  50  F,  men 

sjelden. 

160.  Åmphi&phyra  expansa  Jeff.  Af  denne,  i  det  mindste  for 

Norge  sjeldne  Art  har  jeg  2  Expl.  fra  200  F.  Kvarven. 

170.  A.  Jtyalina  Turt.  er  meget  sjelden. 

171.  A.  dcbilis  Gould  (1840),  globosa  Lov.  (1846),  vitrea  Sars, 

er  temmelig  almindelig  fra  30—40  F.  (Radljorden)  til  400  F.  (Oster- 
fjorden). 

172.  Abera  bullafa  Miill.,  almindelig  ved  Manger. 

173.  Balla  utricuius  Brocchi,  sjelden  i  Bergensfjorden. 

171.    OyUchna  cyUndracea  Penn.  har  jeg  kun  i  Osterfjorden 

paa  ca.  10  F.  fundet  almindelig;  forøvrigt  er  den  temmelig  sjelden. 

175.    0.  alba  Sowb.,  meget  hyppig  lige  fra  et  Par  til  200  P, 
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17G.  C.  nitidula  Lov.  forekommer  i  Radfj orden  100  F.,  Manger 

50  F.,  Bergensfjorden  200  F. 

177.  C.  umbilicata  Mont.,  sjelden  ved  Manger  (v.  conulus)  50 

F.,  Bergensfjorden  200  F.  sammen  med  foregaaende. 

178.  C.  mammilata  Ph.,  sjelden  ved  Manger. 

179.  C.  truncatula  Brug,  temmelig  almindelig. 

180.  Tornatclla  tornatilis  L.,  fasciata  Lam.,  er  i  et  Par  Ex.  i 

Prof.  Sars'  Samling  fra  Manger. 
181.  Nat  ka  affinis  Gml.,  clausa  Br.  &  Sowb.,  er  ikke  sjelden 

i  Radfj  orden  100  F.,  Bergensfjorden  200  F.;  men  opnaar  kun  en 

Størrelse  af  8%  mm.  høi  og  yderst  sjeldent  mere. 

182.  N.  grænlandica  Møll.  har  Professor  Sars  fundet. 

183.  N  Montagui  Forb.  og 

184.  N.  Al  deri  Forb.  ere  almindelige  fra  1  til  under  100  F. 

185.  N.  islandica  Gml.,  helicoides  Johnst,,  er  ligeledes  fundet 
af  Prof.  Sars. 

186.  Lamellaria  latens  MM.  er  sjelden  i  Bougestrømmen, 

Solsvig.. 

187.  Velutina  lævigata  Lin.,  meget  almindelig. 

188.  V.  plicatiBs  Mull.  bar  jeg  kun  fundet  i  1  Ex.  i  Bouge- 

strømmen og  1  ved  Laakøen. 

189.  ScissureUa.  crispata  Fim.  fandt  jeg  temmelig  talrig  i  ler- 

blandet  Sand  paa  ca.  30  F.  (Nygaardsvigen) ;  forresten  forekommer 

den  kun  enkeltvis  og  gaar  i  Osterfjorden  ned  til  en  Dybde  af 
300  F. 

190.  Cyclostrema  basistriata  Jeff.  Denne  lille  Dybvandsform 

er  ikke  sjelden  paa  400  F.  i  Osterfjorden.  I  Bergensfjorden  har 

jeg  den  fra  50  F.,  men  kun  yderst  faa  levende. 

191.  Tvochus  affinis  Jeff.  Denne  lille  vakkre  Trochus  fore- 

kommer paa  en  meget  indskrænket  Lokalitet  i  Bergensfjorden  180 — 
200  F.  Da  jeg  ivaar  fandt  den,  var  den  mig  ubekjendt,  og  jeg 

sendte  derfor  Hr.  Stipend.  G.  0.  Sars  et  Exemplar,  om  det  skulde  være 

en  af  ham  tidligere  funden.  Han  var  da  saa  god  at  meddele  mig, 

at  han  havde  fundet  den  samme  paa  Storeggen,  men  forøvrigt  var 

den  af  de  atlantiske  Former,  som  vare  bragte  for  Lyset  ved  „Poreu- 
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pine  Expedition".  Mr.  Jeffreys  vilde  kalde  den  affinis  paa  Grund 
af  dens  Nærhed  til  hans  tidligere  amaUlis.  Efter  Tegning  og  Be- 

skrivelse i  ,,Br.  Conc.'*  at  dømme,  er  der  dog  stor  Forskjel  mellem 
disse  to  Former,  eller  ogsaa  maa  de  variere  betydeligt.  Dyret  af 

affinis  har  jeg  havt  Anledning  at  iagttage,  og  det  lader  til  ikke 

uvæsentligt  at  adskille  sig  fra  amabilis. 

192.  T.  occidentalis  Migh.,  alabastrum  Beck,  forekommer  mig 

bekjendt  kun  i  Bougestrømmen  30—40  F.,  men  her  er  den  ogsaa 

temmelig  talrig. 

193.  T.  grænlandica  Qfanm.,  undulata  Sowb.,  meget  almindelig. 

I  Bougestrømmen  forekommer  en  særdeles  smuk  perlemorglind- 

sende  Varietet,  som  jeg  ogsaa  har  seet  i  Stipendiat  G.  0.  Sars? 
Samlinger  fra  Nordland. 

194.  T.  helicina  Fabr.,  almindelig. 

195.  T.  zizijphinus  Lin.,  ligesaa. 

196.  T.  millegramis¥\\.,  ligesaa. 

197.  T.  einer  ariusL.,  ligesaa. 

198.  T.  tumidus  Mont.,  ligesaa. 

199.  T.  (Monodonta)  limbatus  Ph,  fandt  Prof.  Sars  i  en  Torske- 

mave.  FraFrækhaug  imellem  20—30  F.  har  jeg  et  ganske  ungt 
Kxemplar. 

200.  Littorina  littoralis  L., 

201.  L.  Uttorea  L.  og 

202.  L.  rudis  Mat.  er  talrige  og  i  mange  Varieteter. 

203.  Lacuna  divaricata  Fabr.,  vinetaMont.  Varieteten  labiosa 

Lov.  er  den  hyppigste,  og  qvadrifasciata  Mont.  forekommer,  mener 

ikke  almindelig. 

201.    L.  pallidula  d.  Cost.,  almindelig. 

205.  (Joccuni  ylabrnm  Mont.,  sjelden  20 F.  Kvarven:  Professor 

Sars  fandt  den  ved  Manger. 

200.  Scalctria  conmunM  Lam.  har  baade  Ehrol  Sars  og  Dr. 

Koren  fra  Bergen. 

207.  S.  Twrtona  Turt.  er  ligeledes  fundet  af  Prof.  Sars  og 
Dr.  Koren. 

208.  S.  Trerch/aiui  Leach,   Bredvigen  50  \\ 
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209.  S.  groenlandica  Chmn.    Manger  40  F. 

210.  Turritella  ungulina  L.,  communis  Risso,  terebra  List. 

forekommer  talrig  paa  flere  Lokaliteter. 

211.  Skenea  plonorbis  Fabr.,  almindelig. 

212.  Eomalogyra  atomus  Ph.,  nitidissima  F.  &  H.,  er  fundet 

af  Prof.  Sars. 

213.  Eissoa  membranacea  Adm.,  labiosa  Mont.,  er  overordentlig 

talrig  paa  Tang.  Den  her  forekommende  Varietet  er  ensfarvet 

horngul,  temmelig  tyndskallet  og  halvgjennemsigtig.  Formen  er 

langstrakt;  de  2  eller  3  mellemste  Vindinger  ribbede  ogdensidste 

undertiden  glat,  undertiden  ribbet  til  halvt  paa  Vindingen.  Store 

Ex.  naa  op  til  13  mm.  lang. 

214.  R.  parva  D.  Cost.,  forekommer  talrig  og  i  mange  Varieteter, 

hvoriblandt  interrupta  Ad.  er  hyppig. 

215.  R.  violacea  Desm.,  rufilabrum  Leach,  almindelig. 

216.  R.  inconspicua  Aldr.,  almindelig. 

217.  R.  albella  Lov.,  almindelig  ved  Manger.  Her  rindes  og- 
saa  Var.  Sarsii  Lov. 

218.  R.  abyssicola  F.  &  H., 

219.  R.  Jeffreysii  Wall., 

220.  R.  punctura  Mont.  og 

221.  R.  zeilandica  Mont.  ere,  uden  at  være  talrige,  dog  in- 

gen Sjeldenheder. 

222.  Rissoa  calathus  Forb.  &  Hanl.  Efter  at  have  seet  en- 

gelske Ex.  af  denne  Art  er  jeg  bleven  opmærksom  paa  den,  og 

jeg  Ander  da  1  Ex.  iblandt  mine  R.  reticulata  fra  Manger.  M' An- 
drew har  tidligere  fundet  den  ved  Throndhjem. 

223.  R.  reticulata  Mont.,  Beanii  Hanl.,  sjelden  ved  Biskopshavn. 

224.  R.  semistriata  Mont.  Kun  nogle  faa  Ex.  fra  Manger  og 

Bredvigen. 

225.  R.  striata  Ad.,  er  sammen  med  Var.  arctica  Lov.  meget 

talrig. 

226.  R.  soluta  Ph.,  nogle  faa  Ex.  fra  Kvarven  20  F. 

227.  Barleeia  rubra  Ad.,  har  jeg  kun  fundet  ved  Hellen  paa 

Tang.   Denne  er,  saavidt  mig  bekjendt,  ny  for  Landets  Fauna. 
Vid.-Selsk  Forh.  1873.  20 
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22S.  Hydrohia  idvæ  L.,  baltica  Xilss.,  forekommer  i  stor 

Mængde  i  Stranden  ved  Lungaardsvandet,  Alverstrommen  og  Manger. 

220.  Jeffreysia  opaiina  Jeff.  Endel  dode  Skal  paa  20  F.  Kvar- 

ven.    Ny  for  vor  Fauna. 

•230.    Odostomia  paJUda  Mont.,  nogle  Ex.  fra  Manger. 

231.  0.  mndentaia  Mont.,  almindelig  10—20  F. 

232.  0.  turrifa  Hanl.  Ligesaa.  Bougestrommen.  Biskopshavn. 

233.  0.  pJicaia  Mont.,  nogle  faa  Explr.  fra  Manger,  Kvarven. 

234.  0.  rissoidcs  Hanl..  Var.  alba  og  glabrata.  Biskopshavn 

og  Manger. 

235.  0.  acuta  Jetf..  almindelig  imellem  Rodderne  paa  Lami- 

narier  10—20  F. 

230.    0.  umhilicaris  Malm.,  er  ikke  sjelden  ved  Biskopshavn 

30—40  F. 

237.  0.  a&bclla  Lov.,  nogle  faa  Ex.  fra  Manger. 

238.  0.  dar  ula  Lov.,  1  Expl.  fra  Bredvigen. 

230.  0.  diaphana  Jeff..  1  Ex.  fra  samme  Lokalitet  60—70  F. 
X  v  for  vor  Fauna. 

240.  0.  insadpta  Mont.,  almindelig  fra  samme  Lokalitet  og 

Manger. 

241.  0.  spiraUs  Mont.,  almindelig: 

242.  0.  a  huia  Jeff.,  ikke  saa  sjelden;  Bergen,  Manger  og 

Kvarven. 

243.  0.  indisiincta  Mont.,  20-50  F.,  almindelig. 

244.  0.  hit  r  r  st 'ni  ria.  Mont.,  sjelden.  Bergen. 
245.  0.  rufa  Pli.  og  Var  fulvocincta  Thoinp.  forekommer 

temmelig  almindelig. 

246.  0.  lactca  L..  elegantissima  Mont.,  har  jeg  fundet  kun  én 

(iang  ved  Bergen. 

247.  0.  sndarisVh..  Var.  rufescens  F.  &  IL,  sjelden  Hægger- 

næs,  Manger. 

248.  0.  srdlæ  Leach,  almindelig  fra  20  til  900  F. 

240.  0.  acinda  Ph.,  temmelig  almindelig  lige  ned  til  400  F. 

Vai-,  ventricosa  er  den  hyppigste  Form. 
>:>o.    Arlis  WaUeri  Jeffr.    2  Fx.  fra  Kvarven.  20  F. 
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£51.  EuYima  polita  L.  har  baade  Prof.  Sars  og  Dr.  Koren 
fondet. 

252.  E.  mtermeåia  Cant.,  almindelig  paa  Sandbund  fra  20  til 

100  F. 

253.  R  distorta  Desb..  ikke  saa  hyppig  som  foregaaende. 

254.  E.  sten  ost o rna  Jeffr.  og 

255.  E.  bilineata  Aid.  ere  temmelig  sjeldne  fra  50  til  400  F. 

Mit  største  Ex.  af  E.  stenostoma  er  fra  400  F.  Osterfj  orden  og 

rna  al  er  8%  mm. 

256.  Stylifcr  Turtoni  Brod.  er  fundet  af  Dr.  Koren  paa  Echi- 

nus  esculentus.  • 

257.  CerHhium  vulgatum  Brug.  fandt  Prof.  Sars  i  Svælget  af 

en  Gadus  morrhua  ved  Manger. 

258.  C.  ccdabrum  Pli.  er  ligeledes  fundet  af  Prof.  Sars  i  en 

Torskemave. 

259.  G.  reticulatum  D.  Cost..  overordentlig  talrig. 

260.  C.  metula  Lov.,  ikke  saa  sjelden  imellem  50  og  150  F. 

261.  Ceritluopsis  costulata  Moll.,  arctica  Morck.  har  jeg  fundet 

i  levende  Ex.  paa  100  F.  Radfj  orden.  200  F.  Bergensfjorden  og  400 

F.  Osterfjorden.    Fra  grundere  Vand  har  jeg  kun  døde  Skal. 

262.  Triforis  per  versa  Lin.,  temmelig  sjelden. 

263.  T.  JSrAndrci  Ad.,  nivea  Sars,  er  funden  ved  Bergen  af 

Forstm.  Asbjørnsen  paa  120 — 140  F. 

264.  Pleurotoma  cosiata  Don.,  er  ikke  saa  sjelden  ved  Alver- 
strømmen  og  Manger  imellem  3  og  10  F. 

265.  P  attenuata  Mont.,  et  lidet  dødt  Ex.  fra  Bergensfjorden 

(fossil?). 

266.  P.  nivale  Lov.,  sjelden.  Bredvigen  50—60  F.,  Haakon- 
sund  200  F.    (Dr.  Danielssen.) 

267.  P.  earinatum  Bw.,  sjelden.  Manger  80  F.,  Haakonsund 

200  F.    (Dr.  Danielssen). 

268.  Befrancia  tcres  Forb.,  sjelden.    Hæggernæs  ca.  30  F. 

269.  B.  Leufroyi  Mich..  sjelden.    Bredvigen  ca.  20  F. 

270.  B.  linearts  Mont.,  temmelig  almindelig. 

271.  B.  pwrpurea  Mont.,  sjelden.  Hæggernæs. 
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272.  D.  reticulata  Ren.,  sjelden.  Alverstrømmen  og  Bouge- 
strømmen. 

273.  Bela  trevelyana  Turt.,  er  især  i  Alverstrømmen  ca.  20  F. 

meget  almindelig. 

274.  B.  tenuicostata  Sars;  kun  et  lidetEx.  fra  200  F.  Kvarven. 

275.  B.  turricula  Mont.,  almindelig.  Af  Møllers  Varieteter 

forekommer  sjelden  exarata.  Som  ung  afviger  denne  Form  ikke 

ubetydelig  fra  den  typiske  ved  en  baade  mere  grovt  cancelleret 

Structur  og  en  mere  sammentrykt  Form. 

276.  B.  harpularia  Couth.,  rosea  Sars,  temmelig  almindelig 

imellem  10  og^O  F. 

277.  B.  cylindracea  Moll.,  violacea  Migh.  d.  Ad.;  almindelig 

Alverstrømmen  10—20  F. 

278.  B.  (Taranis  Jeff.)  Morcki  Malm,  demersa  Tiberi,  er  ikke 

saa  sjelden  paa  400  F.  Osterfjorden,  og  nogle  faa  Ex.  har  jeg  fra 

Radfjorden  100  F.  Over  denne  Dybde  har  jeg  ikke  truffet  paa  den 

levende ;  men  døde  Skal  lade  sig  imellem  finde  paa  temmelig  grundt 

Vand.  Mit  største  Ex.  er  GV2  mm.  langt.  I  Osterfjorden  har  jeg 

fundet  en  mere  langstrakt  Varietet  med  noget  længere  Cauda  og 

smalere  Mundaabning  end  sædvanlig.  I  Skallets  Structur  er  der 

ogsaa  nogen  Variation;  snart  er  Længderibberne  de  fremherskende, 

snart  Tverstriberne,  og  ofte  er  Tegningen  grovt  cancelleret. 

279.  Aporrhais  pes-pelecani  Lin.,  meget  talrig  fieresteds. 

280.  A.  M'Andreæ  Jeff.  Haakonsund  og  Hardangerfjord  paa 
200  F.  (Dr.  Danielssen),  Manger  (Prof.  Sars). 

281.  Trichotropus  borealis  Brod.  I  Sowb.  almindelig  fra  20 
til  100  F. 

282.  Admcte  viridula  Fabr.,  forekommer  paa  mange  Lokali- 

teter, men  i  Regelen  enkeltvis  fra  50  til  200  F. 

283.  Purpura  lapillus  Lin.,  er  overalt  langs  Stranden  talrig. 

Ude  ved  Havet,  hvor  den  optræder  i  store  Masser,  benyttes  den 

til  det  eiendommelige  industrielle  Brug  a^  skjærpe  Kværnestene 

med. 

284.  Fusus  Island  icus  Chmn.,  angives  af  Dr.  Danielssen  fra 

Bergen.    (Nyt  Magazin,  11.  Bind). 
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285.  F.  gracilis  D.  Cost.,  sjelden  ved  Laakøen. 

286.  T.  propinquus  Aldr.  Haakonsund  200  F.  (Dr.  Danielssen). 

287.  F.  antiquus  Lin.,  angives  af  Prof.  Sars  fra  Bergen. 

288.  F.  fcnestratus  Turt.,  fusiforme  F.  &  H.  Fra  Manger  ca. 

50  F.  har  jeg  3  Ex.  Dr.  Danielssen  fandt  den  paa  200  F.  Haakon- 
sund. 

289.  Trophon  clathratus  L.,  truncatus  Strom,  temmelig  almin- 

delig;  Varieteten  Gunneri  Lov.  er  derimod  sjelden. 

290.  T.  Barvisensis  Johnst.,  ikke  sjelden  fra  10  til  200  F. 

291.  T.  craticidatus  Fabr.,  Fabricii  Moll.,  har  Dr.  Koren  fun- 

det  engang  i  Herløfj  orden  i  et  stort  dødt  Ex.  f 

292.  Buccinum  imdatiwi  Lin.,  meget  almindelig. 

293.  B.  HumphreysianumBenn.,  meget  sjelden.  30  F.  Manger, 

50  F.  Bergensfjorden. 

294.  Nassa  reticulatah.,  har  jeg  en dnu  ikke  paatruffet  omkring 

Bergen,  men  Dr.  Koren  opgiver  mig,  at  han  har  fundet  den.  Den 

forekommer  almindelig  i  yngre  fossile  Leier  i  Osterfjorden. 

295.  K  incrassata  Muller,  meget  almindelig. 

296.  Columbella  rosacea  Gould  (1840),  Holbollii  Moll.  (1842), 

forekommer  talrig  i  Bougestrømmen,  men  forøvrigt  er  den  sjelden. 

297.  Trivia  (Cypræa  Lin.)  enropæa  Mont.,  temmelig  sjelden. 

Efterat  Foranstaaende  var  foredraget  i  Videnskabsselskabet, 

har  en  kort  Exkursionstur  til  Bukken,  tæt  ved  Korsfjorden,  bragt 

mig  et  saa  interessant  malacologisk  Udbytte ,  at  jeg  ikke  vil 

undlade  at  meddele  det  Vigtigste  deraf.  Da  jeg  har  adskilligt  Nyt 

for  vor  lokale  Fauna,  skal  jeg  først  opregne  dette: 

298.  PrOpilidium  ancyloides  Forb.  1  Ex.  fra  100  F.  Lerosen. 

Jeffrcys  fandt  den  i  Kristianiafjorden,  og  Stipendiat  G.  0.  Sars  med- 
delte mig,  at  han  har  fundet  den  langt  nordenfor  Bergen. 

299.  Volvula  acuminata  Brug.  1  Ex.  paa  20  F.  lerblandet 
Sand  i  Bukkesundet. 

300.  Bissoa  cimicoides  Forb.,  talrig  paa  100  F.  Lerosen,  300 

F.  Korsfjorden  og  selv  fra  dette  sidste  Dyb  levende.  Den  er  fun- 

den  af  Jeffreys  i  Kristianiafjorden. 
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301.  R.  pingittus  Mont.:  meget  talrig  under  Stene  i  Stranden. 

302.  Odostovma  Warreni  Thomp.    1  Ex.  paa  100  F.  Lerosen. 

303.  Aclis  supranitida  S.  Wood.  Fra  Bukkesundet  har  jeg 

3  Ex.;  alle  af  omtrent  samme  Størrelse:  4J  mm.  lang  og  med  11 

Vindinger.  Denne  er,  saavidt  jeg  ved,  ikke  før  fundet  ved  Norges 

Kyster,  men  Loven  og  Malm  har  den  fra  Bohuslan  og  Kattegattet. 

304.  Latirus  pusillus  Sars.  Denne  ægte  Dybvandsform  har 

Dr.  Danielssen  engang  fundet  i  Korsfjorden  paa  2—300  F.  I  Ler- 

osen fandt  jeg  2  Ex.  Dette  er  en  af  Sars  først  fanden,  men  ube- 

skrevet Form.  Senere  er  den  funden  paa  ,,Poreupine  and  Lightning"- 

Expeditionen  i  ̂Atlanterhavet.  I  den  nylig  af  Prof.  Wyville  Thom- 

son udgivne  foreløbige  Beretning  over  denne  Expedition,  .,The 

depth  of  the  Sea",  gives  en  Afbildning  af  en  Latirus  albus  Jeffr., 

der  muligens  er  den  samme  som  Sars's. 
305.  Fusus  Sarsii  Jeffr.  Af  denne  sjeldne  Art  har  jeg  1  Ex. 

fra  300  F.  Korsfjorden.  Hr.  Stipendiat  G.  0.  Sars  har  havt  den  God- 

hed  at  give  Bergens  Museum  et  Exemplar,  og  ved  at  sammenligne 

mit  Fund  med  dette  har  jeg  faaet  Bekræftelse  paa,  hvad  Hr.  Sars, 

som  saa  mit  Exemplar,  allerede  havde  sagt  mig,  at  det  var  en 

ung  F.  Sarsii.  Deterllmm.  langt,  i  bredt,  og  Mundingen  indtager 

78  af  Længden.  Skallet  har  dybe  Spiralstriber ;  men  disse  komme 

paa  nederste  halve  Del  af  sidste  Vinding  mindre  stærkt  frem.  Apex 

er  symmetrisk  stillet,  men  fladtrykt. 

306.  ColumbelJa  nana  Lov.,  2  Ex.  paa  100  F.  Lerosen. 

Littoralb eltet  omkring  Bukken  er  mere  end  almindelig  inter- 
essant; og  at  dømme  efter  de  overordentligt  udviklede  Former, 

som  tiere  Mollusker  her  opnaa,  maa  disse  vistnok  leve  under  sær- 
deles gunstige  Forhold.  Først  vakte  det  min  Opmærksomhed,  at 

Mytilus  edulis  her  manglede,  men  var  derimod  afløst  af  Modiola 

modiolus,  som  indtog  fuldstændig  samme  Plads  i  Littoralbæltet,  nem- 

lig imellem  Høi-  og  Lavvancl.  Saa  høit  i  Stranden  erindrer  jeg 

ij^ke  at  have  seet  denne  Art.  Paa  Tang  og  Conferver  holder  til 

en  Mængde  af  Bissoa  albella  Lov.  v.  Sarsii  og  et  Par  mere  almin- 

delige  Kissoa,  Jeffreysia  opalina  Jeffr.   Turtonia  minuta.  Sh  nea  plan- 
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orbis  og  sammen  med  disse  LimapOntia  nigra  Johnst.  og  Acteonia 

corrugata  A.  &  II. 

I  Stranden  lindes  Tapes  dccusscda  L.  i  Overtiodighed  og  i  Ex* 

emplarer,  som  overgaa  de  største  Maal,  jeg  har  seet  for  engelske: 

et  maaler  64£  mm.  lang  og  44  høi,  et  andet  63  og  47.  Den  hos 

os  forekommende  Form  lader  i  sin  Almindelighed  til  at  være  noget 

smalere  end  den  sydeuropæiske.  I  en  grund  Sandvig,  som  ved 

Lavvande  var  for  en  Del  tør,  forekom  Cardium  norvegicum  Spengl. 

ualmindelig  talrig  og  i  forbausende  Størrelser.  Jeg  har  Exemplarer, 

der  ere  77  mm.  lange  og  71  høie  og  76  mm.  og  74.  Rene  Kjæmper 

vare  ogsaa  de  her  forekommende  Artemis  cxohta  L. :  mm.  lange 

og  58^  høie;  Cardium  exiguum  Gml.,  Var.  subquadrata,  og  C.  wkIk- 
sum  Turt.  opnaaede  samme  Størrelse  som  de  største  Engelske.  Talrig 

var  ogsaa  sammesteds  Psammobia  vespertina  Chmn.  og  Solen  siliqua  L. 

Det  store  Dyb  i  Korsfjorden  tillod  Veiret  mig  kun  en  Dag  at 

forsøge.  Paa  300  Favne  fandt  jeg  her  formlen  den  nævnte  Fusus 

Sarsii  kun  almindelige  Dybvandsformer,  saasom  Axinus  eumyarius 

og  Sarsii.  Leda  frigida  Torell,  Yoldia  obtusa  Sars,  Cadulus  subfu- 
siformis  Sars  i  Masser,  Siphonodentalium  lofotense,  og  i  et  lille 

Stykke  Træ  et  levende  Ex.  af  Xylophaga  dorsalis.  Dette  er  en 

ualmindelig  Dybde  for  denne  Art.  Desforuden  fandt  jeg  en  levende 

lille  Bissoa,  der  har  meget  tilfælles  i  sin  Form  med  E.  albella  Lov., 

og  som  muligens  er  Jeffreys'  turgida  fra  Kristianiafj orden.  Den 
afviger  dog  ved  Mundaabningens  Form,  som  paa  mit  Ex.  maa  kal- 

des oval,  idet  den  er  adskilligt  længere  end  bred  og  indtager  nær 

halve  Skallets  Længde.  Dyret  ligner  i  Form  Rissoa  albella,  men 
er  hvidt. 

I  Lerosen,  en  Arm  af  Korsfjorden,  som  gaar  indimellem  Sar- 

torøen  og  Lerøen,  er  en  jevn  Dybde  midtfjords  af  100  F.  med  hyp- 
pigst haard  Bund,  men  undertiden  grov  Sand,  og  iblandt  dette 

gjorde  jeg  en  ret  rig  Fangst.  Af  den  overordentlig  sjeldne  Mono- 
donta  limbata  Phil.  fandt  jeg  ikke  mindre  end  3  Ex.  i  en  Skrabe, 

men  alle  døde.  Længe  søgte  jeg  paa  samme  Sted,  om  jeg  ikke 

skulde  finde  et  levende,  men  forgjæves.  Denne  mærkelige  Mollusk, 

som  baade  Sars  og  Asbjørnsen  har  fundet  her  ved  Vestkysten,  til- 
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hører  hverken  Englands  eller  Frankriges  Kystfauna,  men  optræder 

først  atter  i  Middelhavet;  den  gjør  altsaa  det  besynderlige  Sprang 

fra  et  begrændset  Punkt  i  Nordsøen  til  Middelhavet  uden  en  eneste 

bekjendt  Mellemstation.  Hvorvidt  den  store  „Porcupine"-Expedi- 
tion  har  bragt  et  nyt  Lys  over  dens  Udbredelse,  er  mig  ubekjendt,  da 

det  malacologiske  Udbytte  endnu  ikke  erlagt  frem  for  Offentligheden. 

Af  Sphenia  Binglmmi  Turt.  og  Natica  islandica  Gml.,  som  kun 

Sars  tidligere  har  paatruffet  her  ved  Bergen,  fandt  jeg  et  Ex.; 

Tanopæa  plicata  Mont.,  Neæra  lamcUosa  Sars,  Poromya  granulata 

Nyst.,  Area  nodulosa  Mull.,  Dachrydium  vitreum  Holb.,  Lima  crassa 

Forb.,  Scissurclla  crispata  Fim.,  GeritMum  metirfa  Lov.  og  Cerithi- 

opsis  costulata  Moll.  forekom  temmelig  hyppig,  ja  enkelte  af  disse 

Arter  endog  talrig.  I  enkle  Exemplarer  forekom  Limopsis  borealis 

Woodw.,  Trochus  occidentalis  Migh.,  Pleurotoma  attenuata  Mont., 

P.  carinatum  Biv.,  P.  nivale  Lov.,  Defrancia  teres  Forb.  og  Fusus 

propinquus  Alder. 

Alle  disse  høre  til  vore  større  eller  mindre  Sjeldenheder.  De 

almindelige  Arter,  som  her  optraadte,  og  hvorom  intet  Nyt  i  ba- 

thymetrisk  Retning  kan  berettes,  forbigaar  jeg.  Kun  skal  jeg  nævne 

Venus  ovata  Pen.  i  en  interessant  Varietet  fra  dette  samme  Dyb 

(100  F.).  Formen  er  mere  oval  end  den  typiske,  de  radiære  Rib- 

bers Antal  gaar  op  til  over  40,  men  ere  mere  afrundede,  og  da 

Tværstriberne  ere  lidet  fremtrædende,  er  Udseendet  mindre  tuber- 

culøst  end  almindelig;  Striberne  tabe  sig  henimod  Umbonerne.  saa 

disse  staa  glatte  og  glindsende;  Randen  er  helt  rundt  stærkt  af- 

stumpet  paa  de  voxne  Exemplarer.  Stipendiat  G.  0.  Sars  havde  fundet 

denne  samme  Varietet  paa  et  større  Dyb  ved  Korsfjordens  Mun- 

ding.    Mit  største  Ex.  maaler  13  J  mm.  lang  og  10 J  høi. 

Paa  20  F.  fandt  jeg  flere  Ex.  af  den  ellers  heromkring  sjeldne 

Utrieulus  hyalina  Turt.,  og  paa  en  50  F.  var  CylielnianitididaljOV. 

temmelig  hyppig  sammen  med  Niieula  temtis  Mont.  og  et  og  andet 

Ex.  af  Leda  pernulu  Mull.  Af  denne  sidste  har  jeg  tidligere  kun 

fundet  et  høire  Skal.  Den  store  Form  af  Lucina  borealis  gik  ned 

til  50  F.,  og  Mnntnruta  ferrugindsa  Mont.  fandt  jeg  paa  samme  Dybde 

her  for  første  Gang.    Monfacuta  Dcuesotu  Jeffr.  var  ikke  sjelden. 



En  Maade  at  betegne  Tal  paa,  som  er  i  Brug  blandt 

Handelsmænd  i  Arabien  og  Persien. 

Af 

C.  A.  Holmboe. 

Det  er  sædvanligvis  af  Interesse  for  Handelsmænd  at  hemme- 

ligholde Indkjøbsprisen  paa  Varer,  som  de  agte  at  forhandle. 

Dette  har  foranlediget  Opfindelsen  af  en  Maade  at  afslutte 

Handeler  paa  i  mange  Menneskers  Nærværelse,  uden  at  nogen  An- 
den end  Kjøber  og  Sælger  erholder  Kundskab  om  Vilkaarene. 

Den  bestaar  i  at  bringe  Fingrene  i  saa  mange  forskjellige  Stil- 

linger og  Forbindelser,  at  man  uden  at  sige  et  Ord  kan  betegne 

alle  Tal  fra  1  til  10,000.   Det  gaar  saaledes  til: 

Fingrene  paa  høire  Haand  benyttes  til  at  betegne  Tallene  fra 

1  til  99;  Fingrene  paa  venstre  Haand  betegne  100  indtil  9900. 

Høire  Haands  Lillefinger,  Ringfinger  (Leiesvend)  og  Langfinger  be- 
tegne Enerne;  Pegefingeren  og  Tommelfingeren  Tierne. 

Een  betegnes  ved  at  bøie  Lillefingeren; 

To  betegnes  ved  tillige  at  bøie  Ringfingeren; 

Tre  ved  tillige  at  bøie  Langfingeren; 

Fire  ved  at  rette  Lillefingeren,  medens  de  to  øvrige  vedblive 

at  være  bøiede-, 
Fem  ved  tillige  at  rette  Ringfingeren; 

Sex  ved  at  holde  Langfingeren  opret,  medens  Ringfingeren 

bliver  bøiet,  saa  at  dens  Top  berører  Midten  af  Haandfladen; 

Syv  ved  at  holde  baade  Langfinger  og  Ringfinger  oprette,  me- 
dens Lillefingeren  er  bøiet,  saa  at  den  berører  Midten  afHaanden; 

Otte  ved  tillige  at  bøie  Ringfingeren  langt  ned  imod  Haand- 
ballen; 
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N  i  ved  tillige  at  gjøre  ligesaa  med  Langfingeren. 

Ved  denne  Operation  komme  de  to  øvrige  Fingres  Stilling  ikke 

i  Betragtning.  De  komme  derimod  til  Anvendelse  for  at  betegne 
Tierne  fra  10  til  90.  saaledes: 

Ti  betegnes  ved  at  lægge  Pegefingerens  Negl  til  Tommel- 

fingerens fniste  Led,  saa  at  Rnmmet  mellem  dem  ser  nd  som  en 
Cirkel; 

Tyve,  ved  at  lægge  det  nederste  Led  af  Pegefingeren  paa 

Udsiden  af  Tommelfingerens  Negl,  saa  at  det  ser  nd  som  om  Tom- 

melfingeren bliver  klemt  mellem  Pegefingeren  og  Langfingerens 

Rødder; 

Tred  i  ve,  ved  at  holde  Tommelfingeren  ret  og  at  lægge  Toppen 

af  Pegefingeren  paa  T.s  Top,  saa  at  der  fremkommer  en  Figur, 

der  ligner  en  Bue  og  dens  Streng.  Om  man  ved  denne  Operation 

nødes  til  at  krumme  Tommelfingeren  noget,  er  Taltegnet  dog  tydeligt : 

Fyrretyve,  ved  at  lægge  Indsiden  af  Tommelfingerens  yderste 

Led  paa  Udsiden  af  Pegefingerens  nederste  Led,  saa  at  der  ikke 

bliver  noget  aabent  Rum  imellem  Fingrene; 

Femti,  ved  at  holde  Pegefingeren  ret  op  og  at  krumme  Tom- 
melfingeren og  lægge  den  i  Haandfladen  ved  Roden  af  Pegefingeren : 

Sexti.  ved  at  krumme  Tommelfingeren  og  hegge  det  midtre 

Led  af  Pegefingeren  paa  Tilsiden  af  Tommelfingerens  Negl; 

Sy  v  ti,  ved  at  lægge  Indsiden  af  første  eller  andet  Led  af 

Pegefingeren  paa  Udsiden  af  Tommelfingerens  Negl,  saa  at  denne 

bliver  ganske  bedækket; 

Otti,  ved  at  holde  Tommelfingeren  ret  og  at  lægge  Udsiden 

af  Pegefingerens  yderste  Led  til  Indsiden  af  Tommelfingerens  første 
Led; 

Nitti,  ved  at  hegge  Pegefingerens  Negl  til  Tommelfingerens 

andet  Led,  hvorimod  den  for  at  betegne  ti  lægges  til  forste  Led. 

Saaledes  betegner  man  med  Fingrene  paa  den  hoire  Haand  Tallene 
fra  1  til  99. 

De  samme  Stillinger,-  som  paa  hoire  Haand  betegne  1  til  9, 

betegne  paa  venstre  Haand  Tallene  1000  til  9000:  og  de  Stil- 

linger, som  paa  hoire  Haand  betegne  10  til  90,  betegne  paa  den 
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venstre  100  til  900.  Til  Betegnelse  af  ti  tusinde  lægges  Tom- 

melfingerens og  Pegefingerens  Indsider  saaledes  sammen,  at  ikke 

den  ene  Fingertop  rager  ud  over  den  anden. 1 

Dette  Fingersprog  er  ingen  Hemmelighed;  det  kjendes  af  En- 

hver, men  det  brnges  saaledes.  at,  naar  en  Kjøber  henvender  sig 

til  en  Sælger  og  har  erholdt  opgivet  Prisen  paa  hans  Vare,  men 

vil  prntte  med  ham,  løfter  han  Fligen  af  sin  Kjole  op,  læggerHæn- 

derne  derunder  og  angiver  ved  Fingrenes  Stilling,  hvad  han  vil  give. 

Sælgeren  beføler  da  hans  Hænder  og  erfarer  saaledes  Kjøberens 

Bud;  gaar  han  ikke  ind  derpaa,  men  dog  er  villig  til  et  Afslag, 

løfter  han  sin  Kjoleflig  op  og  angiver  ved  sine  Fingres  Stilling, 

hvad  han  vil  sælge  Varen  for.  Saadan  Accorderen  kan  vare  længe, 

uden  at  nogen  af  de  Nærværende  erholder  Nys  om  Vilkaarene  ved 

Afslutningen. 

Kjendskab  til  denne  Tællemaade  er  ikke  udelukkende  af  In- 

teresse for  Handelstanden.  Thi  mangen  Forfatter  bruger  Hentyd- 

ninger til  den,  hvilke  Læseren  ikke  vilde  forståa,  naar  han  ikke 

kj  endte  den. 

Saaledes  forekommer  hos  en  persisk  Digter,  Senåi,  to  Vers, 

hvori  det  hedder:  Det,  som  paa  venstre  Haand  betegner  200,  be- 

tegner paa  Høire  kun  20. 

En  anden  Digter  Khakani  siger: 

„Med  dine  Øiekasts  skarpe  Sværd  dræber  du  ligesaamange 

1  Den  persiske  Text  forefindes  i  de  persiske  Lexica  kaklede  Farhangi  Djehan- 
ghiri  og  Ferhengi  Reschidi.  Det  førstnævnte,  forfattet  af  Scheref-ed-din  Ali  Jez-di, 
opbevares  i  tre  Explr.  i  Nationalbibliotheket  i  Paris,  i  to  Expl.  i  det  Kongl. 
Bibl.  i  Berlin,  og  1  Expl.  eies  af  Prof.  Rodiger  i  Leipzig.  Blandt  de  europæiskc 
Lærde,  som  dels  bave  aftrykt  og  oversåt  dels  commenteret  den  persiske  Text, 
skal  jeg  ber  anføre  dem,  som  jeg  nedenfor  eiterer:  Rodiger,  Ueber  die  im  Orient 

gebrauchliche  Fingersprache  fiir  den  Ausdruch  der  Zahlen.  i  Jahresbericht  der  deut- 

schen  morgenl.  Gesellschaft  fiir  1845,  S.  111  flg.  Chapitre  de  la  préface  du  Far- 

hangi Djeanghiri  sur  la  dactylonomie  par  M.  Stan.  Guyard  —  i  Journ.  Asiatic, 
VI.  Sér.  T.  XVIII.  p.  106  flg.  og  T.  XX,  p.  256  flg.  Jeg  har  ogsaa  hen- 

vist til  en  Afhandling  af  Juan  Perez  de  la  Moya,  der  paaviser  alle  Fingerstil- 
linger  med  deres.  Betydning  hos  Romerne,  trykt  i  Bulletino  di  Bibliografia  e  de 
Storia  delle  science  matematiche  e  flsiche  Tome,  I   October  1868.  Roma 
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Elskere,  som  du  kan  tælle  paa  venstre  Haand".  Det  vil  sige  tu- 
sinde  og  atter  tusinde. 

Den  lærde  Anvari  siger: 

Den  Nat,  jeg  gjorde  Tjeneste  hos  dig, 

Har  vasket  min  Lykkes  Ansigt  med  Velvilliens  Vand, 

Du  gav  mig  nemlig  det  Tal,  som  man  erholder  i 
høire  Haand, 

Naar  Tommelfingeren  søger  at  bøie  sin  Ryg  under  den. 

Hermed  menes  udentvivl  femti  Guldstykker. 

Hos  den  samme  Digter  hedder  det  i  et  Hædersdigt  til  en  Vezir: 

Du  bøiede  allerede  Lillefingeren  paa  din  venstre  Haand 

I  den  Alder,  da  Børn  endnu  suge  paa  Tommelfingeren, 

d.  e. :  Du  var  allerede  i  den  spæde  Barnealder  saa  udviklet,  at  du 

kunde  tælle  til  tusinde  (Lillefingerens  Bøining  paa  venstre  Haand). 
Fremdeles  af  samme: 

Dersom  jeg  skulde  tælle  Himmelhjulets  Omdreininger 

Maatte  jeg  tælle  dem  paa  den  venstre  Haand, 
d.  v.  s.  tusindvis. 

Den  berømte  Digter,  Fir  du  si,  Forfatter  af  Shahnameh  (den 

persiske  Kongebog)  skrev,  da  han  af  Sultan  Mahmud  af  Ghazna, 

som  havde  opfordret  ham  til  at  forfatte  en  saadan,  men,  da  den 

var  færdig,  kun  gav  ham  en  ringe  Belønning,  istedetfor  det  Mange- 

dobbelte, som  han  havde  lovet  ham  —  han  skrev,  siger  jeg,  et 
Smædedigt  over  Sultanen,  hvor  det  blandt  Andet  hedder: 

d.  e.:  Den  høivelbaarne  Shah  Mahmuds  Haand 

Er  ni  gange  ni  og  tre  gange  fire. 

Disse  Vers  ere  af  Alle,  paa  Grund  af  den  Sammenhæng,  hvori 

de  forekomme,  opfattede  som  indeholdendc  en  satirisk  Hentydning 

til  Kongens  Gjerrighed;  men  det  har  ikke  lykkets  Nogen  at  for- 
klare paa  en  tilfredsstillende  Maade,  hvorledes  Meningen  fremgaar 

af  de  valgte  Udtryk.  Ro  diger,  som  forklarer  et  Par  af  de  som 

Exempler  anførte  Vers,  indskrænker  sig  for  de  her  anførte  til  at 

angive,  at  de  findcs  strax  efter  Fortalen  i  Turner-Macans  Udgave 

af  Shahnameh.    J.  Mohl  gjengiver  dem  i  sin  Pragtudgave  af  samme 
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Verk  saaledes:  „la  généreusité  du  roi  MaJimud  de  si  illustre  origine 

est  rien  et  moins  que  rien";  men  han  har  senere  i  Livre  des  Bois, 

Vol.  II.  préface  p.  III,  oversåt  dem  saaledes :  Ja  main  de  Mahmoud 

est  antiérement  fermée  ou  prcsque  entierement  fermée". 
Guyard  giver  i  J.  A.,  VI  S.,  T.  XVIII,  en  Forklaring,  som 

han  senere  har  tilbagekaldt,  hvorfor  jeg  her  ikke  vil  anføre  den. 

Men  den,  som  han  senere  —  ib.  T:  XX.  p.  257  —  substituerer,  er 

ligesaa  uholdbar.  San  vedtager  nemlig  en  ham  af  E.  W.  Palmer 

tilsendt  Forklaring  saalydende:  „Neuf  dans  neaf  et  trois  dans  trois 

signifient  9  X  #  +  3  X  cc  Qui  fait  90;  ou  pour  exprimer  ce- 
nombre  avec  les  doigts,  il  se  trouve  quHl  faut  complétement  fermer 

la  Main".  Urigtigheden  af  denne  Forklaring  viser  sig  allerede  deri, 
at  den  er  baseret  paa  en  vilkaarlig  Forandring  af  Textens  3X4 

til  3X3,  en  Forandring,  som  Eimet  }-&r  tchehår  (4)  mod  ̂  

tebdr  (Byrd,  Herkomst)  i  foregaaende  Hemistik  gjør  umulig.  Til 

Overflod  kan  ogsaa  tilføies,  at  Tallet  90  ikke  betegnes  ved  at  lukke 

Haanden  (see  ovenfor). 

Naar  vi  holde  os  til  Texten,  som  den  lyder  i  alle  Udgaver:  ni 

i  ni  og  tre  i  fire  d.  e.  9  X  9  3  X  4,  saa  faar  man  ud  Tallet 

93,  og  dette  betegner,  som  man  ovenfor  vil  see,  ved  at  lægge  Pege- 

fingerens  Negl  til  Tommelfingerens  andet  Led  (90)  og  ved  at  bøie 

de  tre  øvrige  Fingre  (3),  men  ikke  saameget,  at  de  berøre  Haand- 
fladen,  for  ikke  at  forvexle  Tallene  3  og  9.  Ved  den  her  anførte 

Stilling  af  Fingrene  faar  Haanden  en  Krumning,  som  den,  man 

giver  den,  naar  man  skal  modtage  et  Antal  smaa  Gjenstande,  saa- 
som  Penge,  Bær,  Erter  eller  deslige,  for  at  intet  skal  falde  ud. 

Det  er  denne  Haandens  Krumning,  som  Araberne  kalde  Qabda, 

af  Roden  qabada,  contraxit  non  expandens,  Kam.  (manum  seu  digi- 
tos ;  inde  Gepit  appreliendit  manu,  Freytag.  Det  samme  Ord,  qabda, 

bruges  ogsaa  for  at  betegne  Tallet  93.  Saaledes  i  Begyndelsen  af 

Hariris's  49de  Maqama  (ed.  S.  de  Sacy  1822)  p.  573 :  „Håreth  ben 

Hemmam  beretter:  Da  Abu  Zaib  havde  nærmet  sig  qabda",  o.  s.  v. 
Herved  bemærker  Commentatoren :  qabda  i  Regnekunsten  betyder  tre 

og  nitti. 
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Efter  denne  Udvikling  indsees  det,  at  Firdusi  har  valgt  de 

anførte  Tal  for  at  sige:  Kong  Ms.  Haand  er  krummet  foråt  mod- 

tage,  ikke  for  at  give;  eller  (da  Textens  Kaf  baade  betyder 

Haand  og  Gavmildhed) :  K.  Ms.  Gavmildhed  bestaar  i*  en  krummet 
Haand  for  at  modtage,  ikke  for  at  give. 

Muligt,  men  ikke  sandsynligt,  er  det,  atDigteren  maaskee  har 

villet  udtrykke  en  lukket  Haand,  der  noiagtigere  vikle  være  be- 

tegnet ved  Tallet  99 ;  men,  at  han  for  Metrets  og  Rimets  Skyld 

har  valgt  det  mindre  nøiagtige  93,  der  i  saa  Fald  ogsaa  kan  be- 
tegne Haandens  Krumning,  idet  man  er  i  Begreb  med  at  lukke 

den.  Men  havde  en  saa  kløgtig  og  øvet  Digter  som  Firdusi  villet 

betegne  den  lukkede  Haand,  da  vilde  han  uden  Vanskelighed  have 

kunnet  finde  Udtryk  derfor  ved  at  multiplicere  og  addere  Tal,  der 

betegnede  en  saadan,  f.  Ex.  49. 

Den  Skik  at  betegne  Tal  ved  visse  Stillinger  af  Fingrene  er 

forøvrigt  meget  gammel.  Den  var  allerede  i  Brug  hos  de  gamle 

Grækere  og  Romere.  Plinius  omtaler  en  Statue  af  Janus,  hvis 

Fingre  paa  begge  Hænder  havde  saadanne  Stillinger,  at  de  beteg- 

nede Antallet  af  Dagene  i  eet  Aar. 1 

Don  Juan  Perez  de  Moya-  fremstiller  enkelte  af  de  Beteg- 
nelser, som  vare  i  Brug  hos  Romerne.  Deraf  sees  blandt  andet, 

at  disse  antydede  Tallene  fra  1  indtil  99  ved  Fingrene  paa  den 

venstre  Haand  og  paa  den  høire  Tallene  fra  100  indtil  10,000.  3 
Juvenal  siger  i  den  10de  Satire  om  Nestor: 

Felix  nimirum,  qui  per  tot  sccula  mortem 

Distulit  atquc  suis  jam  dextra  æmputdt  armos. 

Nestor  prises  saaledes  lykkelig,  fordi  han  tællede  sine  Aar  paa 

den  høire  Haand,  d.  e.  var  bleven  over  hundrede  Aar  gammel. 

1  Plinius,  fiist.  uutwalis,  Ub.  XXXIV.  cap.  Vil. 

2  Moya  udgav  i  det  16de  Aarhundredc  et  mathematisk  Værk  paa  Spansk,  hvoraf 
M.  A.  Maure  i  BulUtino  (li  Biblioijrnjia  di  Storia  delle  scienze  mattmaliche 

e  Jisichc,  T.  /.,  Roma  1SC8,  har  leveret  et  UdtOg  paa  Italiensk. 

'  Denne  Modsætnin^  i  Bruden  af  Ilanderne  er  tnalog  med  BlodMBtniOgeD  i  Skrif- 
tens Ketniiltf  i  Orienten  fra  Iloire  til  Venbtre:  i  Oeeidenten.  omvendt 
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Kirkefaderen  Hieronymus  anfører  i  sin  Forklaring  af  Matth. 

13,  7.  8  om  Sædemanden  Følgende: 

nCentesimus  et  sexagesimus  et  tricesimus  fructus  qvanqvam  de 

una  terra  et  deuno  semente  nascitur  tamen  multum  di  ff  ert  in  numero. 

Triginta  referuntur  ad  nuptias;  nam  et  ipsa  digitorum  conjunctio, 

quasi  molli  osculo  se  complectens  et  focderans,  maritum  pingit  et 

con jugcm.  Sex  ag  in  t  a  ad  viduas,  eo  qvod  in  augustia  et  tribulatione 

sint  positce,  tinde  et  in  superior e  digito  deprimuntur,  qvantoque  maior 

est  difficultas  expertæ  qvondam  voluptatis  illccebris  abstinere,  tanto 

majus  et  proemium.  Porro  c  ente  si mus  numerus,  qvceso  dilig  en- 
ter Lector  attende,  a  sinistra  trans  fert  ur  ad  dcxtram,  et  iisdem 

quidem  digitis,  sed  non  eadem  mann,  quibus  in  læva  mann 

nuptæ  significantur  et  viduce  eircuJum  faciens,  exprimit  virginitatis 

coronam".  Ved  at  sammenligne  de  ovenfor  angivne  Fingerstillinger 
vil  man  see,  at  her  sigtes  til  de  samme,  som  Araberne  og  Perserne 

bruge,  kun  ved  Ombytning  af  Høire  og  Venstre. 

Svid  as  under  Ordet:  Iavouapioc  anfører:  „sT£pot  8s  (TC^arcouaw 

auxov)  Tf)  het-Loi  t.  ty)  8s  ap'-<jTspa  !~i  xcrcr/ovrn  wjTcsp  tov  svlocutov'-.  1 

1  Citatet  er  anført  efter  Rodiger.  Saaledes  passer  Angivelsen  til  det  almincklige  Sy- 
stem. Dog  ere  Høire  og  Venstre  her  anvendte  paa  østerlandsk  Viis.  idet  x  paa 

høire  Haand  betyder  300,  Og  £s  paa  venstre  Haand  betyder  65. 



Neue  Integrations-Methode  eines  2n-gliedrigen 
Pfaffschen  Problems. 

Von 

Sophus  Lie. 

(Vorgelegt  im  October  1873). 

Bis  jetzt  existiren,  wenn  ich  nicht  irre,  nur  zwei  wesentlich 

verschiedene  Behandlungs-Weisen  des  Pfaffschen  Problems.  Die 

erste,  die  von  Pfaff  selbst  (Abhandlungen  der  Berliner-Academie, 

1814-1815)  herriihrt,  ist  verhåltnissmåssig  sehr  einfach  hinsichtlich 

der  zu  Grunde  gelegten  Principien,  wenn  sie  gleich  unnothig  viele 

und  schwierige  Integrationen  verlangt.  Die  zweite,  die  gewisser- 

maassen  als  eine  Erweiterung  der  Jacobiscben 1  Integrations-Methode 

partieller  Differential-Gleichungen  1.  0.  zu  betrachten  ist,  gehort, 

wenn  ich  nicht  irre,  Clebsch  an  (Crelle-Borchhardfs  Journal,  Bd. 

GO — Gl);  freilich  giebteine,  wie  ich  glaube,  irrthumliche  Bemerkung 

von  Clebsch  (Crelle-Borchhardfs  Journal,  Bd.  61,  pg.  14G,  un  ter  der 

Seite)  Natani  (Crelle-Borchhardfs  Journal,  Bd.  58,  pg.  301)  gewisse 

Anspriiche  auf  diese  Methode.  Spater  hat  Herr  Wcihr  (Crelle- 

Borchhardfs  Journ.,  Bd.  65,  pg.  2G3)  und  in  der  letzten  Zeit  Herr 

Maycr  (Math.  Ann.  Bd.  5  pg.  448)  die  Anzahl  derjenigen  Integrationen, 

die  nach  der  Clebscheschen  Methode  erforderlich  sind,  wesentlich 

reducirt.  Man  kann  sogar  beweisen,  dass  keine  weitere  Redaction, 

auch  nicht  in  der  Ordnung  der  betreifenden  Integrationen  beidieser 

Methode  moglich  ist. 

1  Die  sogenanntc  „neue  Jacobischo  Methode"  bezeiehne  ich  kOKWtg  als  die  Jaco- 
biache.  Diejoni^c  Methode,  die  Jacobi  in  1837  gal>,  w  ar  hekanntlich  schon  fruhcr 

von  Caurfiy  ̂ c^cben,  und  muss  also  die  Cauch/sche  hcisscn.  Da^egen  kann  man 

iibcr  die  Jacobisrhc  (wie  auch  iibcr  die  Maycrsclic)  Forniulirun£  der  Cauehvschcn 
Methode  sprechen.    Vcrgl.  Alayer,  Math.  Annalen,  lid.  4. 
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Wenn  ich  mich  heute  erlaube  eine  wesentlich  neue  Integrations- 

Methode1  des  Pfaffschen  Problems  zu  geben,  welcbe  hinsichtlich  der 

Zahl  und  der  Ordnung  der  nothwendigen  Integrationen  genau  mit 

der  ClébscK-Mayersehen  -  stimmt,  so  hege  ich  freilich  die  Hoffnung, 
dass  die  Mathematiker  meine  Methode  einfacher  als  die  Clebsrh- 

Mayersche  linden  werden;  die  meinige  benutzt  ja  nehmlich  weder 

das  Poisson-Jacobische  noch  das  Mayersche  .  Theorem,  iiberhaupt 

kein  Theorem,  welches  dazu  dient,  aus  einem  oder  mehreren  ge- 

gebenen  Integralen  eines  simultanen  Systems  neue  solche  herzu- 

leiten.  —  Doch  muss  ich  schon  heute  hervorheben,  dass  nach 

meiner  Auffassung  keine  unter  den  besprochenen  Methoden  als  die 

unbedingt  beste  zu  betrachten  ist;  erst  die  Combination  derselben 

mit  einer  neuen  Theorie,  die  ich  bei  einer  spateren  Gelegenheit 

geben  werde,  erlaubt  die  verschiedenen  Umstånde,  die  bei  der  Inte- 

gration  eines  Pfaffschen  Problems  eintreten  konnen,  am  vortheil- 
haftesten  zu  benutzen. 

Der  Grundgedanke  meiner  neuen  Methode  ist  derjenigen  Ide 

sehr  aehnlich,  die  fur  meine  neue  Integrations-Methode  der  partiel- 

ten Differential-Gleichungen  1.  0.  zu  Grunde  liegt.  Soll  z.  B.  ein 

2n-gliedriges  Problem : 

Pgn  —  Xi  dXj  +  •  •  •  X2n  dXgn 

welches  in  determinirter  Art  eine  n-gliedrige  Form  erhalten  kann 
(ich  beschrånke  mich  heute  auf  diesen  Fall)  nach  meiner  Methode 

integrirt  werden,  so  steilt  man  zuerst  das  bekannte  erste  Pfaffsche 

System  auf, 3  und  sucht  ein  Integral  desselben.    Ist  ein  solenes  ge- , 

fanden,  so  ist  es  moglich  ein  (2n— 2)-gliedriges  Pfaffsches  Problem 

P2n— 2  —  Xj     dXjL  +  .  .  .  ̂2a-2  d^n—^ 

aufzustellen.  welches  in  determinirter  Art  eine  (n  -  l)-gliedrige  Form 

1  Schon  in  Novbr.  1872  theilte  ich  dieser  Acaderaie  mit  (Abhandl.  pg.  133),  dass 
ich  diese  Methode  entdeckt  hatte. 

'  Meine  jetzige  Arbeit  ist  hervorgegangen  aus  der  Anregung,  die  der  merkwurdige 
Zusammenhang  zwischen  Herrn  Mayers  und  meinen  Arbeiten  im  Friihlinge  1872 
mir  gab. 

3  Alle  bisherigen  Methoden  stimmen   darin   uberein,  dass  sie  damit  ao fangen,  ein 
Integral  des  ersten  Pfaffschen  Systems  zu  euchen. 
Vid.-Selsk.  Forh.  1878.  21 
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erhalten  kann.  und  dabei  in  dem  Sinne  mit  dem  urspriinglichen 

Probleme  P2„  =  0  aeqvivalent  ist,  dass  die  Integration  von  P2n_2  =  0 

diej enige  von  P2n  =  0  nach  sich  zieht.  Hiermit  ist  also  die  Inte- 

gration von  P2„  =  0  vermbge  einer  Opcration  1  2n — 1  auf  die  Inte- 

gration von  P2n_2  =  0  redudrt  In  derselben  Weise  reducire  ich 

vermbge  einer  Operation  2n — 3  die  Integration  von  P2n_2  =  0  auf 

diejenige  eines  (2n— 4)-gliedrigen  Ausdrucks 

?2n-4  =  Xt     dXj  -f-  .  .  .  .  X2„_4  dX2n_4 

der  in  determinirter  Art  eine  (n — 2)-gliedrige  Form  erhalten  kann. 
In  dieser  Weise  geht  man  weiter  fort  und  steilt  successiv  eine  Reihe 

Pfaffsche  Probleme  P2n_  q  auf,  unter  denen  jedes  mit  dem  vorange- 
henden  aeqvivalent  ist.  Zuletzt  kommt  man  zu  einem  zweigliedrigen 

Probleme,  das  heisst  einer  gewohnlichen  Differential-Gleichung  zwi- 
schen  zwei  Variabeln 

Nachdem  P2  =  0  integrirt  ist,  geht  man  riickwårts  und  bestimmt 

zuerst  vermoge  Differentiationen  und  Eliminationen  eine  Integral- 

Gleichung  des  viergliedrigen  Ausdrucks  P4  ==  0,  so  dann  in  derselben 

Weise  eine  Integral-Gleichung  von  P6  =  0.  u.  s.  w.  Zuletzt  findet 

man  eine  Integral-Gleichung  des  ursprunglich  vorgelegten  2n-glie- 

drigen  Problems  P2n  —  0,  dessen  Integration  also  nac  h  meiner  Me- 

thode  wie  nach  der  Clebsch-Mayerschen  nur  die  Operation  en 

2n—  l,2n— 3,  2n— 5,  ...3.1 
verlangt. 

Man  wird  bemerken,  dass  die  drei  ersten  Paragraphe  meiner 

Abhandlung  nur  bekannte  Sachen,  theilweise  vielleicht  in  neuer 

Form  resumiren.  Dagegen  scheint  der  lnhalt  von  >}  4  wesentlich 

neu  zu  sein.  In  Paragraph  5  wird  gezeigt,  dass  die  Såtze  in  §  4 

vusammen  mit  bekannten  Theorien  eine  neue  Methode  begrttnden. 

Die  folgenden  Theorien  fand  ich  urspriinglich  durch  Mannig- 

faltigkeits-Betrachtungen.   Um  das  Verstftndnisa  derselben  zu  er- 

1  Di*1  Bestimnmn^    <-in<\s    [nUgrtll   von  oincm   siinultnn<Mi    Sy  .st  mi  r   von    la  I 
gøwOhnltobtfl  Di  fiWmt  ial  -  Glneini  n  rm  hmmm  toh  øioc  Operfttton  in — 1. 
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leichtern  habe  ich  versucht,  sie  in  der  gewohnlichen  analytischen 

Form  darzustellen.  Leider  wird  es  wohl  nicht  schwierig  sein  zu 

sehen,  dass  diese  Form  nur  eine  Uebersetzung  ist. 

§  1. 
Zusammenstellung  ohne  Beweis  mehrerer  bekannten  Theorien, 

die  von  Jacobi  herriihren. 

ln  diesem  Paragraphe  stelle  ich  einige  bekannte  Såtze,  die 

wohl  grosstentheils  Jacobi  gehoren,  ohne  Beweis  zusammen;  die- 

selben  beziehen  sich  insbesondere  auf  lineare  partielle  Differential- 

Gleichungen  und  solene  Losungen  derselben,  welche  Jacobi  Haupt- 

losungen  nennt. 
1. 

L  Bezeichnen  9t  . . .  9n_x  unabhångige  Funktionen  von  Xj  . . . 

x„,  so  las  sen  die  n— 1  Gleichungen 

<pk  (xx  . . .  xn)  =  cpk      . . .  an)  i  k  =  1  . . .  n— 1 
sich  im  Allgemeinen  hinsichtlich  at . . .  an_t  auflosen.    Nur  wenn  eine 
Relation  der  Form 

il  (ft  .  .  .  .  9n-i  Xn)  —  0 
stattfindet,  ist  die  besprochene  Auflosung  unmoglich. 

BL  Ich  betrachte  wie  im  vorangehenden  Satze  n — 1  Glei- 

chungen der  Form 

cpk  . . .  x„)  =  <pk  (qtj  . . .  a„j  k  =  1  . .  .  n— 1  . 

und  setze  wie  damals  voraus,  dass  gt  . . .  9„_^  unabhångige  Funk- 
tionen der  betreffenden  n  Argumente  sind.  Als  dann  ist  es  iininer 

moglich  n — 1  solche  unter  den  Grossen  at . . .  an  zu  wåhlen,  dass 

unser  Gleichungs-System  sich  hinsichtlich  derselben  auflosen  låsst. 

III.  Seien  ̂   . . .  9„_l  unabhångige  Funktionen  von  xx  . . .  xn  und 

. . .  wn  unabhångige  Funktionen  von  9X  . . .  9„_  x  und  also  zugleich 

von  xx . . .  xn.    Ist  est  moglich  die  n— 1  Gleichungen 

9k  (xt  . . .  xn)  =  9k  (04  .  . .  an)  k  =  1  . . .  n— 1 
hinsichtlich  04  . . .  an_  l  aufzulosen, 

ak  =  hk  (x,  . .  .  x„  a„)  k  =  1  . . .  n— 1 
so  geben  offenbar  auch  die  Gleichungen 

21* 
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«k  (Xj . . .  xn)  =  »h  («£•*•.: a„)  k  =  1  ...  n— 1 
ein  aehnliches  System 

ak  =  hh  (Xj  . ..xn  an)  k  =  1  .  . .  n— 1 

und  zwar  sind  h,(  und  hj,  dieselbe  Funktion. 

IV.  Seien  yt  * . .  cpn-j  ein  System  Losungen  einer  linearen  par- 
tiellen  Differential-Gleichung 

Ich  betrachte  die  Gleichungen 

9k  (x1  .  . .  xn)  =  cpk  (04  . . .  an)  |  k=l . . .  n— 1 

und  setze  voraus  (ivas  jedenfalls  dur  ch  eine  Vertauschung  der  Gr  tis- 

sen xt  .  .  .  xn  erreicht  tverden  hann),  dass  dieselben  sich  hinsichtlich 

^  . . .  an_j  auflosen  lassen 

Betrachte  ich  hier  a„  als  ein  Constante  l,  so  bilden  hj  . . .  hn_,  nach 
dem  vorangehenden  Satze  ein  ausgezeichnetes  System  Losungen. 

welche  ich  die  Hauptlosungen  hinsichtlich  xn  =  a„  nenne. 

V.  Wiinscht  man  zu  entscheiden,  ob  eine  vorgelegte  lineare 

Gleichung 

Hauptlosungen  hinsichtlich  x k  =  ah  besitzt  oder  nicht,  so  brauchl 

man  nur  zu  untersuchen,  ob  Xk  gleich  Null  ist.  Ist  Xk  von  Null 

verschieden,  so  besitzt  unsere  Gleichung  Hauptlosungen  hinsichtlich 

xk  =  ak  .  und  sonst  nicht. 

VI.  Ist  h,  . . .  h„  ,  die  Hauptlosungen  einer  linearen  Gleichung 

hinsichtlich  xn  =  x, .  so  geiten  die  folgenden  Relationen 

Die  Hauptldsnngen  sind  die  cinzigen  Ldsungen,  welche  diese  Glei- 
chungen  befriedigen. 

'   Zuweilcn  kann  dir  OOMtAOtC  an  n i<-Jj t  eincn  belfobigen  Worth  IuiImmi.  Ausfilln- 
licher  hii-rtUuM  M  si06T  undemi  Gelcgenlicit. 

ak  =  hk  (Xj  . .  . x„  an)  k  =  1  . . .  n— 1. 

2nXk(x1...xn)^-^0 

k  — 

hk  (x,  .  . .  xn_!  xn)  =  xk  k  =  1  .  . .  n— 1. 
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2. 

VII.  Bezeichnen  ^  . . .  9M_m  unabhångige  Funktionen  von  xt  . . . 

xn,  so  lassen  die  n— m  Gleichungen 

9k  (xl . . .  xu)  =  9k  (at . . .  an)  k  =  1  . . .  n— m 
sich  im  Allgemeinen  hinsichtlich  ax  . . .  a„_m  auflosen;  nurwenneine 

Relation  der  Form 

Ufo  . . .  9n_mxn_m  +,  xn)  =  0 
stattfindet,  ist  eine  solche  Auflosung  unmoglich. 

VIII.  Ich  betrachte  wie  im  vorangehenden  Satze  n— m  Glei- 

chungen der  Form 

9k  (xt  . . .  xn)  =  9k  (04  •  •  •  a„)  k— 1 ....  n— m 

und  setze  wie  damals  voraus,  dass  9X  . . .  9n_fn  unabhångige  Funktio- 
nen der  betreffenden  n  Argumente.  sind.    Alsdann  ist  es  immer 

moglich  n— m  solche  unter  den  Grossen  a  m  wåhlen,  dass  unser 

Gl eichungs- System  sich  hinsichtlich  derselben  auflosen  lasst. 

IX.  Seien  9X  . . .  9n-m  unabhångige  Funktionen  von  xt  . . .  xn 

und  ot  . . .  w„_m  unabhångige  Funktionen  von  ot . . .  9„_m,  und  also 

auch  von  xt . . .  xn.    Ist  es  moglich  die  Gleichungen 

9k  (xx  x„)  =  9k  (04  an)  k  =  1  . . .  n— m 
hinsichtlich  at  a„_m  aufzulosen 

ak  =  h,(  (Xj  . . .  xn  an_m  +  ,  . . .  an)  k  =  1  . . .  n— m 
so  geben  offenbar  auch 

wk  (xt  . . .  xn)  =  wk  (at  . . .  aj  k  ==  1  . . .  n—m 
ein  aehnliches  System 

ak  =  hkOq  . .  .  x„  aa_m  +  t  ;'. .  a„)  i  k  =  1  .  .  .  n— m 
und  øwar  sind  hk  und  hk]  dieselbe  FunMion. 

X.  Seien  9n-m  ein  System  Losungen  eines  vollstandigen 

Systems 

^|\ki(x1...xn)^  =  Oii=l...m. 

Ich  betrachte  die  Gleichungen 

9k  (Xi  . . .  x„)  =  9k  (04  . . .  an)  k  =  1  .  . .  n— m 
und  setze  voraus  (was  jedenfalls  durch  eine  Vertauschung  der  Grossen 

xx  . . .  xn  erreicht  werden  hann),  dass  dieselben  sich  hinsichtlich 

at . . .  an_m  auflosen  lassen. 
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oth  =  hk  (x,  . . .  x„  a„_m  +  ,  . .  .  a.)  k  =  1  .  . .  n— m. 
Betrachte  ich  nun  a„_m  +  x . .  a„  als  Constanten.  so  bilden  hl  .  .  . 

..})„.„,  nach  dem  vorangehenden  Satze  ein  ausgezeichnetes  System 

Losungen.  welche  Hauptlosungen  hinsichtlich  xn_m  +  t  =  an_m  +, 

. . .  Xn  =  an  heissen  sollen. 

XI.  Wunscht  man  zu  entscheiden.  ob  ein  vorgelegtes  voll- 

standiges  System 

^  (V)  =  0....Am  (V)  =  0 

Hauptlosungen  hinsichtlich  xn_  m  +  ±  =  aM_m  +  l  .  . . .  x„  =  *n  besitzt 

oder  nicht,  so  braucht  man  nur  in  der  gewohnlichen  Weise  zu  un- 
tersuchen.  ob  die  Gleichungen 

A1(V)=0...An,(V)=0,£  =  0.....ddxV_  =  0 
gemeinsame  Losungen  besitzen.  Haben  sie  keine  solche,  so  besitzt 

unser  vollståndiges  System  die  besprochenen Hauptlosungen,  und  sonst 
nicht. 

XII.  Sind  ht  . .  . .  hM_m  die  Hauptlosungen  ein  es  vollståndigen 

Systems  hinsichtlich  xn -m  +  j  =  a„_  m  +  t  . . . .  xn  =  an .  so  geiten  fol- 
gende  Relationen: 

hk  (Xj  . . .  x„ -  m        +  i  an)  =  xk  k  =  1  . . .  n— m. 

Die  Hauptlosungen  sind  die  einzigen  Losungen.  welche  diese  Glei- 
chungen befriedigen. 

§  * 

Die  Pfafsche  Integrations-Methode  mit  einer  Jacobischen 
Verbesserung 

Der  Zweck  dieses  Paragraphes,  dessen  Resultate  långst  bekannt 

sind,  ist  das  Verstiindniss  des  folgenden  Paragraphes  zu  erleich- 
tern.  Ich  wåhle  daher  diejenige  Form.  die  mir  zu  diesem  Zwecke 
die  beste  scheint. 

3.    Ich  betrachte  ein  2n-gliedriges  Pfatisches  Problem 

Pfg     Xj  dx1  -f-  X,„  dx.2ll , 
welches  in  determinirter  Art  eine  n-gliedrige  Form 

PM  =  F,  Mi  +  . . .  Fn  df„ 
erhalten  kann;  es  ist  bekannt.  dass  die  Grossen 
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f      f  11  ̂ i-zl *  *   f»  • :  *  f„ 

Integrale  des  ersten  Pfaftschen  Systems,  oder  was  auf  dasselbe  hin- 

auskommt,  Losungen  einer  gewissen  partiellen  Differential-Gleich- 

ung  sind 

A(»  =  0. 
Sind  nun  \  . . .  Lj,,^  ein  beliebiges  System  Losungen  von  A  (vi»)  =  0, 

F        F  — 
so  lassen  f ,  . . .  fn— 1  ..."  1  sich  durch  diese  Grossen  ausdrlicken. 1  Fn  Fn 

Daher  kann  der  n-gliedrige  Ausdruck  P„,  und  also  auch  der  aeqvi- 

valente  2n-gliedrige  P2n  eine  (2n — l)-gliedrige  Form 

p(Lldi1  +  ...  +  Un-i  dl2n-t) 

erhalten  \  so  zwar  dass  Lx  . . .         Funktionen  von  \  . . .  l2n-i  sind, 

wahrend  ?  eine  Funktion  von  x1  . . . .  x2„  bezeichnet,  Also 

XIII.    Sei  • 

\  dxt  +  +  Xgi,  dx2n 

ein  2n-gliedriges  Pfaff sches  Problem,  wélches  in  determinirter  Art 

eine  n-gliedrige  Form 

Ft     +  ;'...  +  F.  df„ erhalten  kann.    Es  sei  femer 

A(4>)  =  o 
diejenige  linear  e  partielle  Diff er  ential- Gleichung ,  der  en  Losungen 

£  £    Fi  Jjl-i Ti  fn"*  Fn 

sind.  Bezeichnen  dann  \  . .  .  l^n-i  ein  beliebiges  System  Losungen 

von  A  (^)  =  0,  so  gilt  immer  eine  identische  Gleichung  der  Form 

Xt  dxt ,+  . . .  +  X*.  dx2n  ±*  p  (L4  dlx  +  . . .  +  Li.li  dlg.^; 

ter  5wd  Lt  . . .  Lin_å  Funktionen  von  \  .  .  .  l2„_l  ,  wahrend  ?  erøe 

Funktion  von  xt  x2n  bezeichnet. 

Kennt  man  ein  System  Losungen  lx  l2n_1  von  A  tø)  =  0. 
so  bringt  man 

P2n  =  Xx  dxt  -f  -f  X,.  dx211 
in  folgender  Weise  auf  die  Form 

?  P2n-i  =  P  (h  &\  +  .  . .  -|-  L^  dlg.^. 

1  Es  ist  klar,  dass  die  Gleichung  Lj  dl,   . .  =  0  nicht  auf  eine  Form  mit  weniger 
als  n  Glieder  gebracht  werden  kann. 
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Man  nimmt  eine  Funktion  <•>  von  \j  .  . .  x.JI,_1  ,  welche  von  \  .  .  .  L.n  , 

unabhångig  ist:  ftihrt  man  sodann  o  .  1,  ...  1.,,,  l  als  unabhångige 

Variabeln  in  P9„  ein,  so  nimmt  dieser  Ausdruck  nach  demvorange- 
henden  Satze  die  Form 

i\  dlt  + . . . .  Q9a-t  dlg.-! 

oder  die  aeqvivalente 

a„_,  (dia,,-,  +  ̂   -å},  +  .! fe  dl2n_2)? 

wo  die  Coefticienten  0^k    nach  dem  vorangehenden  Satze  nicht  w 

sondern  nur  lt  . . .  l2ll.  x  enthalten:  drtickt  man  endlich  Oa»-,  als 

Funktion  von  xx  . . .  x2„  aus.  so  ist  die  verlangte  Reduction  aus- 

gefuhrt. 

Es  ist  klar.  dass  die  Integra tion  von  P2„  =  0  auf  diej enige  des 

erhaltenen  (2n— l)-gliedrigenAusdrucks  zuriickgefuhrtist.  Grilt  nehm- 
lich  eine  identische  Gleichung  der  Form 

L,  dl,  +  . . .  L,,!,         =     d4>i  d+„ . 

in  welcher  ̂   . . .  <J>a  . .  Funktionen  von  lt  .  .  .  l2ll- ,  sind, 
so  ist 

X,  dx,  +  . . .  X2„  dx2n  =  ?      d^  + 7. .  Sb„  d^n) 

eine  Integral-Gleichung  von  P2„  =  0,  wenn  man  nehmlich  'y,  . .  . 

Jls',  . . .      als  Funktionen  von  x,  . .  .  x2n  auffasst. 
XIV.  Kennt  man  ein  beliebiges  System  Løsungen  \  .  .  .  \u~x 

ion  A  (40  =  0,  und  f  uhrt  man  dicselben  zusammen  mit  einer  von 

ihnen  unabhångigen  Grbssc  als  unabhangige  Variabeln  in  unserev 

'Jn-yliedrif/en  Ausdruck  PH  ein,  so  nimmt  derselbe  die  Form k  =  2„-, 

p  P,„  ,  =  p   2  L|  (\  .  . .  1,„  ,)  dl. k  =  1 

Ist  hier 
k-n 

Pi«- 1  —  a  Oi  (it . . .  i2n. ,)  d«k(ii . . .) 
k— i 

unt  ftUegral-Gleichu)iy  von  P2n-i  —  0 ,  so  ist 
k  =  n 

Pti  =p    2  Qk(\  ...)duh(\  ...) k  —  i 

rmc  lutegral-Glcifhuug  ron  Pfi  —  0  ,  corausgeset:t  dass  man  in  der 
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letztm  Gleichung  die  Grossen  ftk  und  wk  eds  Funktioiien  von  xt  . . . 

Xg,,  ausdrucM. 
4.  In  der  vorangehenden  Nummer  sahen  wir,  das  die  Autgabe 

ein  ̂ n-gliedriges  Pfaffsches  Problem 

P2n  =  Xt  dxt  +  +  X2n  dx2n 

in  determinirter  Art  auf  eine  n-gliedrige  Form  zu  bringen,  sich  in 

zwei  Probleme  zerlegen  lasst,  nehmlich  1)  in  der  Bestimmung  aller 

Losungen  einer  linearen  Gleichung  A  (<1>)  =  0,  2)  und  in  der  Inte- 

gration  eines  gewissen  (2n — l)-gliedrigen  Ausdrucks  P2,,-!  =  0. 

Hierbei  ist  indess  zu  bemerken,  dass  die  letzte  Gleichung  im  All- 

gemeinen  erst  dann  aufgestellt  werden  kann,  wenn  ein  System  Lo- 

sungen von  A  (4»)  =  0  gefunden  ist.  Also  konnen  die  beiden  Prob- 
lene,  in  welche  wiridas  urspriingliche  zerlegten,  im  Allgemeinen  nicht 

unabhångig  von  einander  formulirt  werden.  Jacobi  hat  gezeigt, 

dass  diese  Mangel  sich  bei  Airwendung  der  Hauptlosungen  besei- 

tigen  lasst. 

Sind  nehmlich  \  . . .  h2n_1  die  Hauptlosungen1  von  A  (<j>)  =  0 

hinsichtlich  x2n  =  a2n,  so  ist  es  moglich  in  der  identischen  Glei- 
chung 

k  =  2„  k  =  2n-i 
(a)  2   Xkdxk  =  p     2    Hk  (ht  . . .  h^-J  dhk 

k  —  i  k  =  i 

die  Grossen  Hk  als  Funktionen  von  \  . .  .h2a-l  zu  bestimmen.  ob 

auch  A  (<J0  =  0  nicht  integrirt  ist,    Zu  diesem  Zwecke  braucht  man 

nur  in  der  letzten  Gleichung  (a)  die  Substitution 

^2n  —  a2n 

zu  machen;  berucksichtigt  man  hier.  dass  (VI) 

hk  (xt  . ..  x2n  ,  a2n)  k  =  1  .  . .  n— 1 
so  kommt 

k  =  2n-!  k  =  2n-i 

2  Xk(xx  .  .  .  x2n_1  a2n)  dxk=  pa    2     Hk  (x,  . . .  x^J  dxk k=  1  k  =  1 

wo  pa  diejenige  Funktion  ist,  in  welche  ?  duren  unsere  Substi- 

tution ubergeht.    Hieraus  folgt 

J  Wir  wissen,  dass  man,  jedenfails  durch  ein  Vertauschung  der  Grossen  Xi  . .  .  xan 
erreichen  kann,  dass  A  (vj;)  —  0  Hauptlosungen  hinsictlich  x2n=a9n  besitzt. 
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Xk  (Xj  . . .        Ojn)  =  pa  Hk  (xl  ...  x2,,_1) , 

wodurch  das  Verhåltniss  je  zweier  Funktionen  Hk ,  worauf  es  we- 
sentlich  ankommt,  bestiramt  ist.  In  dieser  Weise  erhalten  wir  die 

Formel 

k  =  2n  k  —  2  — 

2  Xkdxk  =  a      s  1Xk(h1...h2n_1o2n)dhk k  =  1  k  =  I 

in  welcher  freilich  a  eine  noch  unbestimmte  Grosse  bezeichnet. 
Also : 

XV.  Sei 

P8n  =  Xx  dxt  +  •  •  •  4-  Xg,,  dxg,, 

em  2n-gliedriges  Pfaff sches  Problem,  welches  in   determinirter  Art 

die  n-gliedrige  Form, 

\\  d£  +  ...+  F„  df„ 
erhalten  hann;  und 

A(«  =  0 
diej  enige  linear  e  Gleichung,  der  en  Losangen 

\  . . .  in  Fn  . . .  Fn 

sind.  Die  Aufgabe  P2„  =  0  zu  integriren  låsst  sich  in  zwei  von  ein- 

andern  unabhdngige  Probleme  zcrlegen:  1)  die  Hauptlosungen  vov 

A  (']>)  =  0  hinsichtlich  x2n  =  a*,,  zu  finden  (welche  Operation  jedcn- 

falls  nach  einer  passenden  Vertauschung  der  Grossen  x,  .  . .  x2„  mog- 

lich  ist);  2)  das  (^n—\)-gliedrige  Problem 
k  —  2„-, 

P2u^  =     2    Xk  (y{  . .  .  y2„  -t  a2n)  dyk 
k  =  1 

zu  ndvgriren.  Sind  in  der  Thai  h,  .  .  .  h3,l_l  die  besprochenen  Haupt- 

losungen und  ist 

k  =  2„-i  k  -—  n 

2    Xk  (yx  . . .  y|44  a,.)  dyk  =   2  Ok  (y,  . ..  >•,„_, )  di.>„(y1  . . .) k==  i  k  —  i 

eine  Integral- Gleichung  von  P2„_1=0,  so  ist 

k  =  2n  k  =  n 

2  Xkdxk  =  ?   2  0| (hj ...  hjn-jw^h, . ..\n-x) 
k  =  1  k  =  1 

cmc  Integral-Gleichung  von  P2n  =  0.    Z)?'e  Grosse  z  kann  erat  d-uw 
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bestimmt  nerden,  wenn  die  Haupt-Losungen  wirkUch  gefunden  sind, 

Alsdann  findet  man  p  durch  die  Formel 

X-  =o    2  Qkd-^ 
'  k  =  l  dx>. 

uo  a  eine  beliebige  totter  den  Zaltlen  1  . .  .  *2n  bezciehnet. 

i  - 

Natani  s  Erweiterung  der  Pfaffschen  Integrations-Methode 

In  diesem  Paragraphe  beweisen  wir  eine  von  Xatani  herriih- 
rende  Erweiterung  der  Pfaffschen  Methode.  welche  spåter  benutzt 
wird. 

5.    Wir  betrachten  ein  v2n— l)-gliedriges  Pfaffsches  Problem 

P.,,_1  =  Xx  dX,  -r  -f  Xoa-!  (LXon-!  , 

welehes  in  determinirter  Art  eine  (n-  l)-gliedrige  Form 

fc^-?F,  df1  +  ....+Fn_1dfn_1 
erhalten  kann.    Die  beiden  linearen  Gleichungen.  deren  Losungen 

f  f  jj  Fn— 2 4  •  .  .  «  ln-i  p   "^T -Cn  — i  Xn— i 

sind.  nennen  wir 

Ax  (0)  =  0 .  A2  (0)  =  0. 

Ist  nun  lt  .  . .  Ln_3  ein  beliebiges  System  Losungen  derselben.  so 
F  F  — 

lassen  L  ...!„_,  — -  ...  — °-2  sich  duren  diese  Grossen  ausdriicken; in- 1  i?n— i 

also  ist  es  moglich  P2n_,  auf  eine  (2n  — 3)-gliedrige  Form 

p(L,  dlx  +  . . . .  4- L2n_3  dl,n_3) 
zu  bringen,  so  zwar  dass  alle  Lk  Funktionen  von  den  1  sind.  wahrend 

p  eine  Funktion  von  xl  .  .  .  x,,  ,  bezeichnet.  Also 
XVI.  Sei 

Xt  dXi  -f-  . . .  +  X^-,  dx,._j 

kl  vorgelegtes  (;2n—l)-gliedriges  Pfaffsehes  Problem,  welehes  in  de- 

terminirter Weise  eine  (n — \)-gliedrige  Form 

F1df1  +       +  Fn_,  dUU, 

erhalten  kann:  seien  f  er  nei' 

Ai  MO  =  0  ,  A,  (0)  =  0 
diejenigen  beiden  linearen  Gleiehungen,  deren  Losungen 
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r  r  ^  i  — i 
Il  ...  —  .  .  . 

stud    Sind  dann  \x. . .  ein  beliebiges  System  Ldstmgen  von 

Ai  tø)  =  0 ,  A2  tø)  ===  0.  sø  grfø  ei/ie  identische  Gleichung  der  Form 

J    Xk  dxk  =  p      3    Lk  (1,  . . .  12„_3)  dlk 
k= 1  k= 1 

flier  ist  p  ettw  Funliion  von  xx  . . .  Xon-|. 

Kennt  man  ein  beliebiges  System  Losungen  W  •  •  •  Ur  -ri  vOn 

A,      =  0  .  Ao  tø)  =  0,  so  bringt  man 

in  folgender  Weise  auf  die  besprochene  (2n— oVgliedrige  Form 

?  P2ll.3  =  pk=%2n-3Lk  dlk. k=  i 

Man  nimmt  zwei  solche  Funktionen  U]  und  ua  von  x,  . .  .  x2„ .  dass 

keine  Relation  zwischen  ot  o2 1, . . .  l2ll_3  stattfindet,  und  ftihrt  so- 

dann  diese  Grossen  als  unabhångige  Variabeln  ein.  Hierbei  nimmt 

P,B  |  nach  dem  vorangehenden  Satze  die  Form 

k  =  2n-3 

2*    Wk  (o,  o2  lx  l2n_3)  dlk k=  1 

oder  die  aeqvivalente k  —  2n  -3  -^yk 

^20-3        ?       W  ̂ u 

k=l  W2n"3 wo  die  \'erhåltnisse  nach  dem   vorangehenden  Satze  nicht W2n-i 

mehr  die  Grossen  o>i  w2  enthalten.  Driickt  man  hier  wieder  W,,, .  3 

als  Funktion  von  x,  .  . .  x2„ aus,  so  ist  die  verlangte  Reduction  aus- 

gefuhrt. 

Es  ist  klar.  dass  die  Integration  von  P2n_i=0  auf  diejenige 

von  P2n_3  =  0  zuruckgeluhrt  ist.    Ist  nehmlich 

k  =  2o-3  k  —  n— 1 
3     Lkdlk  =      I     «k  (1,  . . .)  d(.)k  (1,  . . .) 

k  —  1  k  =  1 

eine  Integral-Gleichung  von  P2n-3  =  {K  so  ist 
k  =  2n— 1  k  —  n  -  1 

2    Xk  dxk  =  p      ~    i\  d(.>k 
k= i  k— i 
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wenn  man  die  Grossen  12  und  w  durch  X!  . .  .  x^-i  ausdriickt,  eine 

Integral-Gleichung  von  P2ll_i=0.  Also 

XVII.  Kcnnt  man  ein  beliebiges  System  Losungen  \x  . .  .  l2n_3 

von  A,  (40  =  0,  Aa  OW  =X),  und  fuhrt  man  dieselben  zusammen  mit 

mei  con  ihnen  unabhångigen  Grossen  als  unåbhdngige  Variabeln  in 

^n-l  =  X,  dX,  -f-  .  .  .  +  Xgn-j  dXgn-i 
ein,  so  nimmt  d/teser  Ausdruck  die  Form 

pPa-s  -P     2    Lk  (1,  . . .  l2n_3)  dlk. k=] 

Ist  hier  k=n— i 
P2n_3=     ̂     Q,(li  ...)d^0i.-  ) k  =  1 

eine  Integral-Gleichung  von  P2n_3  =  0,  so  ist 
k  =  2n-i  k  =  n— 1 

2    Xkdxk  =  ?     2  flkdok 
k= i  k= i 

wenn  man  i\  und  ok  als  Funktionen  von  Xi  .  . ,       lausd^uckt,  eine 

Integral-Gleichung  des  urpriinglichen  (%\\  —  \)-gliedrigen  Ausdriicks 

P».-l  =0. 
6.  In  der  vorangehenden  Nummer  sahen  wir,  dass  die  Aufgabe, 

ein  (2n— l)-gliedriges  Problem 

X,  dxi  -}-...  +  X2„_,  dx2n_, 

in  determinirter  Weise  auf  eine  (n — l)-gliedrige  Form  zu  bringen, 

sich  in  zwei  Probleme  zerlegen  lasst;  nehmlich  1)  in  der  Bestim- 

mung  der  Losungen  zweier  linearer  partieller  Differential-Gleicliungen 

Ai  ('4»)  =  0 ,  A2  (<4)  =  0,  und  in  der  Integration  eines  gewissen  (2n  -  3)- 

gliedrigen  Problems  P2n_3  =  0.  Hierbei  ist  indess  zu  bemerken, 

dass  die  letzte  Gleichung  im  Allgemeinen  erst  dann  aufgestellt  werden 

kann,  wenn  die  gemeinsamen  Losungen  von  Ai  ('4)  =  0  und  A2  (<i>) 

=  0  bestimmt  sind.  Also  konnen  die  b eiden  Probleme,  in  welche 

wir  das  urspriingliche  zerlegten,  im  Allgemeinen  nicht  unabhångig 

von  einandern  formulirt  werden.  Natani  hat  gezeigt.  dass  diese 

Mangel  sich  bei  Anwendung  der  Hauptlosungen  beseitigen  lasst. 

Sind  in  der  That  h,  . .  .  h2n_3  die  Hauptlosungen  1  von  A,  (4^) 

1  Wir  wissen  (X),  dass  man  jedenfalls  durch  eine  passende  Vertauschung  der  Gros- 

sen Xx  .  .  .  x2n-i  erreichen  kann.  dass  Aj  (4»)  ~  0  ,  A2  (4O  =  0  HauptlSsungen 
hinsichtlich  x?n— 2  —  Kan— 2  >  x2n— 1  ==  0«n— 1  besitzen. 
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=  0  ,  (0)  =  0  hinsichtlich  Xon_,  =  a2n_,  ,  Xo„_2  =  a2„_2 .  so  ist 
es  moglieh  in  der  identischen  Gleichung 

k  =  2n-i  k  =  2n-3 
2    Xfcdik^p     ̂     Hk  (h,  . . .  hon_3)  dhk 
k=1  k=l 

die  Grossen  H  als  Funktionen  von  h,  . . .  h2n_3  zu  bestimmen,  ob 

auch  die  gemeinsamen  Losungen  von  A]  (6)  =  0  .  A2      =  0  noch 
nicht  bestimmt  Bind.    Zu  diesem  Zwecke  braucht  man  nor  in  der 

letzten  Gleichung  die  Substitution 

Xi>n-l  =  a2n-l  >  X211-0  == 

zu  machen:  beiiicksichtigt  man  hier,  dass  nach  Satze  XII 

hi  (Xi . . .  x.2„_3  x>n_,  x2n_!)  =  xk .  k  =  1  . . .  2n— 3 
kommt 

k  =  2n— 3  2n-3 
2    X*  (x,  . . .  x^-s  oc^-i  a^^)  dxu  =  p    3  HK  (Xi . .  .X^-J  dx, 

k  =  1  1 

wo  pa  diejenige  Funktion  bezeichnet.  in  welche  ?  durch  unsere  Sub- 
stitution ubergeht.   Hieraus  folgt 

Xk  (Xi  .  .  .  X.2n-3  ̂ n-l)  =  ?a  Hk  (X,  .  .  .  Xgn-j) 

wodurcb  das  Verhiiltniss  der  Grossen  Hk .  worauf  es  wesentlich  an- 

kommt  bestimmt  ist.    ln  dieser  Weise  erhalten  wir  die  Formel 

k  =  2n-l  k=W—  s 

I    Xudxk=j     ^    Xk  (h| '■: . ,  h^        0^)  dhk k  =  l  kJsl 

in  welcher  die  Grosse  9  erst  dann  bestimmt  werden  kann,  weun 

h,  .  .  .  h^n.  3  gefunden  sind.  Also 

XVIII.    Sei  vorgelcgt  an  (Zxi—\)-gliedriges  Pfaff schts  Problem 

Pli  1=      dx,  4-   ..-fr  X2n_,  dx,,-, 
welches  in  determinirter  Wcise  eine  (n — \)-gliidrig<  Form 

F,  df,  +  ...  +  F._,  df„_, 

erhoJten :  eeien  furner 

A,  rø  =  0  ,  A2  (v)  =  0 
die  bei&en  timann  Gleicfmngem^  deren  gememsam  LQøungen 

Fn     1  Fn-  ] 

/J"  Aufyahe  P2„  ,  —  0  Ml  integriren,  lassf  sieh  in  zieri  von 
tinandrm  unébhangige  Probieme  forlegen:  t)du  HampUdsungen  vom 
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A,  (6)  =  0  .  A2  ly)  =  0  hinsichtlkJi  x2n_,  =  o,jn_j  .  x2l)_2  =  x,a  ,  M 

bestimmen1;  2)  dos  (Zn— 3) -gli  ed  rige  Problem 
k  =  2n— 3 

P2n_3  =     2    Xk  (y,  . . .  y2n_3  dyk 
k=  i 

ru  integriren.  Sind  nehmlieh  h,  .  . .  h2n_3  mø  besprochenen  Haupt- 

Idftungen-,  und  ist 

P2n_3  =     ̂     Qk  (y,  . . .  y2n_3)  clok  (j,  . . . ) 
k=  i 

tine  Integral- Gleichung  von  P2n-3  .  so  ist 
k  =  2n-l 

P2n-i  =  p     2    Qk  (h,  . . .  tL>„_3)  dok  (hi  . . .  1l>0_3) 
k  —  1 

æenn  die  Werthe  von  hi  . .  .  \u-s  Funktionen  von  xt  . . .  x^^ 

eingefiihrt  w  er  den  ,  ente  Integral- Gleichung  von  P2„_!  =  0.  Die 

Grbsse  p  mrd  bestimmt  durch  eine  beliebige  unter  den  Gleichmngen 
k  —  n    1       , , . 

S  4- 

Reduction  eines  '2n— l)-gliedrigen  Problems  auf  ein  <2n  2) 

gliedriges  Problem. 2 

Wir  betrachten  in  diesem  Paragraphe  gleichzeitig  ein  (2n-  1,- 
gliedriges  Pfaffsches  Problem 

P8.-i  =  X,  dxi  +  . . .  4-  X2P-!  dx^-i 

welches  in  determinirter  Weise  eine  (n — lj-gliedrige  Form 

F,  dfx  +  . . .  Fn_!  dfB_i 

erhalten  kann,  und  ein  (2n— -^-gliedriges  Problem 

1  Man  muss,  wenn  es  nothwendig  ist.  damit  anfangen  die  GrGvsr-n  xT  .  .  .  xin-i  in 
solcher  Weise  zu  vertauschen,  dass  Aj  =  0  ,  A2  (0 )  =  0  Hauptl6sungen  hin- 

sichtlich  x2D— i  =  a2n-i  x,n— 2  —  QL2n-2  besitzten.    Sieh  die  Såtze  X,  XI. 

2  Die  Integration  eines  (2n — 1  )-gliedrigen  Problems,  dessen  canonische  Form  n 
Giieder  be»itzt,  låsst  sich  Lekanrttlich  immer  auf  die  Integration  eines  (2n  —  2)- 
gliedrigen  Ausdrucks  zuruckfuhren.  In  diesem  Paragraphe  wird  gezeigt.  dass 

eine  solche  Reduction  auch  dann  moglich  ist.  wenn  die  betr^ffr-nde  canonische  Form 
n— 1  Giieder  besitzt 
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dasjenige  nehmlicli  in  welche  die  Substitution 

Pa,_,  uberf&hrt    Der  Kiirze  wegen  bezeiclinen  wir  diejenige  Funk- 

tion  in  welche  unsere  Substitution  z.  B.  Wuberfiihrt,  mit  WA.  Es  wird 

vorausgesetzt,  dass  Aj  tø)  =  0,  A2  tø)  =  0  1  Hauptlosungen  hinsicht- 

lich  x2n_!  ==  a2n_!  ,  x2n_2  =  an_2  besitzen.    Alsdann  ist  (XI) 

X2n  — 1  X>n— i 
Xt)  n  _  o         0C2n  — 2 

keine  Losung  dieser  Gleichungen,  und  demzufolge  kann  Pf,_s  in 

determinirter  Art  eine  (n— l)-gliedrige  Form 

rij  d-,  + . . .  n^_,  dfciii, 
erhalten.    Kndlich  soll 

j^tøj  =  0 diejenige  Gleichung  sein,  deren  Losungen 

uzr  u^
  Sllld- 

Wir  gehen  dazu  fiber,  wichtige  Beziehungen  zwischen  PJt  ,  und 

P2„_2  zu  entwickeln. 

7.    Kennt  man  eine  Integral-Gleichung  von  P2„_, 

k  =3  1 

so  tindet  man  leicht  eine  Integral-Gleichung  von  P.,,,  Die  Substi- 
tution 

fuhrt  nehmlich  die  letzte  Gleichung  in 
k  =  11  —  1     \  J 

P2„_2  =     3  FkAdf/\ k  —  1 

was  die  verlangte  Integral-Gleichung  ist.  Dies  gfcbt  durch  eine 

einfarhe  leberlegung  den  Satz: 

XIX.  Ehi  hcliebifjps  System  LdattngBH  bon  A|  tø)  =  0  .  A,  (y)  0 

?r/'/v/  durch  dir  Substitution 

1    A  ,  tø)  ~  0,  A2(vl>/—  0  sin<l  wir  prwohnlirli  (iiejenigen   linonmi  (n«'ir|iiiiU'«n. 
,  .  Wi  Fn  -  ,  . 

•  ioren  ̂ emomsnmr  LoMintfm  1,  ...  In   ,   -       .  .  .  simt. r  n   1         r  11  1 
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X211— 1           ̂ n-i  H"~  ̂   (^2n— 2        a2n— 2) 

in  ein  System  Losungen  von  A  (40  =  0  iibergefuhrt. 

Ungleich  wichtiger  ist  es,  dass  man  umgekehrt  immer  ein  Sy- 

stem Losungen  von  A,  (40  =0  (40  =  0  finden  kann,  wenn  A  (4>)  =  0 

integrirt  ist.   Den  Weg  hierzu  bieten  die  beiden  folgenden  Såtze 
XX.    Die  Subst  it  ut  ion 

X2rl  — 1  ==  ̂ 2n  — 1  "f"  ̂   (^2"— 2  ̂ 21—2) 

fuhri  die  Haup tlosungen  von  At  (d»)  =  0  ,  A2  (40  =  0  hinsichtlich 

x2n-,  =  a2n_j ,  X2n_2  =  a2n_2  in  die  Hauptlosungen  von  A  (40  =  0 

hinsichtlich  x2n_2  =  a2n_2 

Sind  nehmlich  h,  . . .  h2n_3  Hauptlosungen  von  Aj  (40  =  0  , 

^  (40  =  0  hinsichtlich  x2n_,  =  a2n_i ,  x2n_2  =  a2n_2 ,  so  geiten  nach 
XII  die  Relationen 

hk  (xx . . .  x2n_3  a2n-2  o^n-i)  =  xk .  k  =  1 . . .  2n— 3. 

Nun  sind  nach  dem  vorangehenden  Satze  die  Grossen  ht\ .  \}-z 

hk    =  hk  [X,  .  .  .  X2n_2  ,  «2n_i  +  X  (X2n-.2  —  £2n-2)] 

Losungen  von  A(  40=0.  Sollen  sie  die  Hauptlosungen  hinsichtlich  x2n_2 

a2n_2  sein,  so  ist  nach  VI  dazu  nothwendig  und  hinreichend,  dass 

hk  (X!  .  .  .  X2n_3  02n_2  a2n_i)  =  Xk.     k  =  1  .  .  .  2 11  —  3 
Wir  sahen  aber  eben,  dass  diese  Gleichungen  stattfinden,  und  also 
ist  unser  Satz  erwiesen. 

XXL    Die  Subst  it  ut  ion 

s  X2  n — i    — 1 
X2n— 2         0C2n— 2 

f  ill  i  rt  die  Hauptlosungen  von  A  {ty)  =  0  hinsichtlich  x2n_2  =  a2n_2 : 

o,  (x,  . . .  Xgk-a  X)  . . .  .  G)2n_3  in  die  Hauptlosungen  von  A,  (40  =  0  , 

A2  (40  =  0  hinsichtlich  x2n_x  =  a2n_!  ,  x2n_2  =  a2_2  ilber. 

Nennen  wir  nehmlich  die  Hauptlosungen  von  A!  (40  =  0 ,  A2  (40  =  0 

hinsichtlich  x2n_i  =  otgn-i ,  x2„_2  =  a2n_2 

hi  (x,  . . .  Xgn-i) ,  h2 . . .  h2n_3 

so  sind  h/A  h2nA_3  nach  dem  vorangehenden  Satze  die  Haupt- 
losungen von  A  (40  =  0  hinsichtlich  Xgn-s  =  a2n_2.  Also  geiten 

die  Relationen 

hk  [Xx  .  .  .  X2n_2  ,  Ogn-i  ~f"  *  fen-^          ̂ n-2)]  ~  Wk  (*i  ...  X2n_2  X) 
Vidensk.  Selsk.  Forh.  1873.  22 
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und  zwar  fttr  alle  Werthe  von  X,  insbesondere  also  auch  wenn  wir 
setzen 

v  X2n_i    (X-2n-_i 
Xjn_2    0l2n_2 

das  heisst,  wir  haben  die  Relationen 

Ilk  (X,  .  .  .  X2n-2  i  X2„_1  )  =  Wk  \^\  ...  X2n-o,—   )i A2n_2          CX.2»— 2/ 
die  unseren  Satz  beweisen. 

8.  Im  Anfange  der  vorangehenden  Nummer  sahen  wir,  dass 

eine  Integral-Gleichung  von  P2n_2  =  0  gefunclen  werden  kann,  wenn 

P.2n__i  =  o  integrirt  ist.  Ungleich  wichtiger  ist  es  dass  man  auch 

umgekehrt  eine  Integral-Gleichung  von  P2,,-!  =  0  tinden  kann,  wenn 

P2I1_2  =  0  integrirt  ist.  Dieser  Satz,  der  nun  bewiesen  werden  soll, 

bildet  die  Grundlage  flir  meine  neue  Methode. 

Satz  XVIII  sagt,  dass  unser  (2n— l)-gliedriges  Problem 

Pi,,-!  =  Xx  dx,  +  .  .  .  -f-  Xj.-,  dxan-j 

integrirt  werden  kann.  wenn  1)  die  Hauptlosungen  von  Ax  (^)  =  0 , 

A2  («I)  =  0  hinsichtlich  Xa»-^  =  ol2u-1  ,  x2.._2  =  a.2n_.2  bestimmt  sind, 

und  zugleich  2)  dassjenige  (2n— 3)-gliedrige  Problem 

OL  OL 
P'2n-3  =  ̂ 1  dXx     +  Xtt    |  dX2tl_3 

integrirt  ist,  welches  hervorgeht,  wenn  man  in  Pf^—j  =0  die  Sub- 
stitutionen 

X2n_2  —  a2n-2  j  X2n-  {  =  ff»  ] 

oder  wds  auf  dasselbe  liinauskommt  in 

p2n-2==X1  dXj  -(-...  Xf«_g  dXfa— i  -f~  (\211-2  ~f~  X  1)  dX2n—  2 
die  Substitution 

X2n    2  ==  ̂ 2n  —  1 

macht.  Ks  soll  nun  gezeigt  werden,  dass  befdejeheBestimmungen 

geleistet  werden  kininen,  wenn  l>.,„_.i  =  o  integrirt  ist. 

Kennt  man  nehnilich  eine  Integral-Gleiclnmg  von  P.2n_2  =  0, 

(ol)  P.2n  ..2  mm  2  (dVn  t  +  %  if|  4-  . . .  CIV-,  d*  _.) 
BO  tindet  man  diircb  tafitaung  dor  2d    W  (ileichnngen 

9h  (x,  ...  X**  2  X)  =  9^  (a,  ...  a?n_2>v)  k  -f  1  .  .  .  n— 1 
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<Pk  (xL  . . .  x2l,_2  a)  =  $k  (ax  . . .  a2n_2  a)  !  k  =  1  .  . .  n— 2 
hinsichtlich  ol1  . . .  a2n-3 

ak  =  hk  (x1  . .  x2n_2  a)  !  k  =  1  . . .  2n  — 3 

die  Hauptlosungen  hx  . . .  h2n_3  von  A  (v];)  —  0  hinsichtlich  x2n_2  = 
a2n_2.  Alsdann  sind  die  Grossen 

hk  (x,  . . .  x^-/2""1""2"'1)  j  k  =  1  . . .  2n— 3 X2n_2    (^2n_2/ 

nach  XXI  die  Hauptlosungen  von  A1  =  0  ,  A2  (<|>)  =  0  hinsicht- 

lich X2n— i        Ot2n — j  5  X2n_2        0C2n— 2.    Hiermit  ist  die  erste  Bestiramung 

geleistet. 

Um  die  zweite  auszuftihren,  mache  man  in  der  obenstehenden 

Integral-Gleichung  (a)  von  P2n-2  =  0  die  Substitution 
X  on — 2          °£2n—  2 

Hierbei  geht  P2  n—  2  in  P2n— o  ub  er,  und  also  kommt 

k  =  n  — i 
P2n_3  =  pa    2     $k  (x i  . . .  x2n_3  a2n_2)  dcpk  (xx  . . .  x2n_3  a2n_2) k=  i 

in  welcher  Gleichung  *n_1  gleich  1  ist,  wåhrend  pa  diejenige  Funk- 

tion  bezeichnet,  in  welche  unsere  Substitution  p  iiberfiihrt.  Hier- 

mit ist  die  verlangte  Integral-Gleichung  von  P.2n_3  =  0  gefunden. 

Alsdann  besitzt  ~P2n-i  nach  XVIII  eine  Integral-Gleichung  von 
der  Form 

k  =  n  — 1 
P2n-!  =  p     -    $k  (h,  . . .  h2n_3)  d<pk  (h1  . . .  h2n_3); 

k=l 

p  wird  bestimmt  durch  eine  beliebige  unter  den  Gleichungen 

k  =  n— 1  ,~ 

Ai  —  p        -       yk  —  • 

k=1  dXl Die  aiisserst  wichtigen  Ergebnisse  dieses  Paragraphes  fassen 

wir  in  folgenden  Satze  zusammen. 
XXII.  Sei 

V2n^1  =     dxx  + . . .  +  X2a-X  åx2n^1 

ein  (2n — \)-gliedriges  Pfaff sches  Problem,  welches  in  determinirter 

Art  eine  (n — \)-gliedrige  Form 

F1df1-j-...+F„_1dfn_1=0  . 

erhalten  hann.    Es  tvirdvorausgesetet,  ivas  jedenfalls  durch  eine  Ver- 

22* 
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tauschung  der  Grossen  \v...\ln-x  erreicht  wcrden  kann,  dass  die 

leiden  linearcn  partielten  Differcntial-Glcichiingen,  welche 

I,  ...I,,-!^  •••Fn_i 

befriedigen,  Bauptlosungen  hinsichtlich  x2n-.2  =  ,x2n-i  =  a2n-i 

besitzen.    Macht  man  nun  Mi  P2n-!  die  Substitutten 

.rø  fcommi        (^—2)-fjJiedriges  Problem 

P.,-2  =  X1Adx1  -h  . . .  X,,,^  dx.2n_a  +  (Xi/^  -f-  a  X2,A  , )  dx2n-  i 
wfctø  i*  dcterminirtcr  Art  eine  (n—l)- gli  cd  rige  Form  erhalten 

hann  und  dabci  mit  P,^  acqvivahnt  ist.    Kennt  man  nchmlieh  eine 

Integral- Gleichttng  desselbtn 

.so  kann  P,,^  mi  folgender  Wcise  integrirt  wcrden.  Man  H)st  die 

2n— 3  Ghichungoi 

(■>k  (x2  x.2n_2A)  =  ui  (4  •  •  •  a2n-2  *)  k  =  1  •  •  •  n~ 1 

Qk  (x,  Xon_2  a)  =  Qh  («i  •  •  •  «,^Xj  k=l...  11-2 

hinsichtlich  7.,...  *2B_3  ow/;  »os  W"*  mtytø*  W 

^.jfefc  ...Xo0..2X)  k  =  l  ...2
ii-3 

i8etø  man  tier  K&rse  icegen 

so  ist  die  Ghichung 

p.,n_l  =  jk_^  Q*  {\. . .  bi*-,) *i  •  •  ■  C-t) 
in  wclcher 

und  9  duvch  éU  (rhi<hung  bcstimmt  ist 

«'»«•  IntKjral-dldihuiKj  run  l'.,„-,^=0 

llieser  Sat/,  ist  die  (irundlage  (Dl  meine  neue  Metliode. 
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§  5. 

Neue  Integrations-Methode  eines  2n-gliedrig en  Pfaff- 
schen  Problems, 

Ziir  Begrundung  ineiner  neuen  Methode  brauche  ich  noch  den 

folgenden  bekannten  Satz. 

P2„  =  dX  -j-  .  .  .  .  Xg,,  dX2n 

ein  vorgelegtes  2n-gliedriges  Pfaffsches  Problem,  ivelches  in  determi- 

nirter  Art  eine  n-gliedrige  Form  erhalten  hann,  tind  W  ein  behanntes 

Integral  des  zugehbrigen  er  sten  Pfaff schen  Systems.  Sehafft  man 

vermdge 

W  =  a  ,  —  dx.  +  . . .  +—  dx2n  =  0 
'  dx,     1  dx2U  J 

die  Grossen  x2n  and  dxgn  aus  P2n  =  0  tv  eg,  so  erhåltman  ein  (2n~- 1)- 

gliedriges  Problem 
k  =  2n— 1 

-P<>n-i  ==     ̂     X ii  (xx  . . .  x0n-i  a)  dXk k=  1 

tvelches  eine  (n — l)-gliedrige  Form  erhalten  hann,  tind  dabei  in  dem 

Sinne  mit  P2n  =  0  aeqvivalent  ist,  dass  die  Integration  vonP2n_1  =0 

diejenige  von  P2n  =  0  nach  sich  zieht.    Ist  nehmlich 

k  —  n— i 
P2n-i  =     2    Ok  (x1 . . .  Xg,,-!  a)  dwk  (x1  . . .  Xg,,^  a) k—  i 

eine  Integral- Gleichung  von  P2„-i  =  0  ,  so  ist  die  Gleichung 

P2n  =  0  (Xl  . . .  x2n)  dW  +k_2n  U  (xx  . .  .  V-,  W)  da)k(Xl . . .  Xj^W) 
irø  ivelche  0  cførc/i 

dx'       k=i  dxX 

bestimmt  icird,  eine  Integral- Gleichung  von  P2n  =  0. 

Wunscht  man  also  ein  vorgelegtes  2n-gliedriges  Pfaffsches  Pro- 
blem 

P211  =  Xt  dx!  -f-  •  •  -X^  dxgn 
zu  integriren,  so  kann  man  in  folgender  Weise  verfahren.  Man  sucht 

ein  Integral  des  ersten  Pfaffschen  System,  und  steilt  sodann  nach 

dem  vorangehenden  Satze  ein  (2n — l)-gliedriges  Problem  auf 

P211-1  =  Xt  dxt  -f- . . .  -j-Xg,,-!  dXgn^ 

welches  eine  (n— l)-gliedrige  Form  erhalten  kann  und  dabei  mit 
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P2n  aeqvivalent  ist.  Sodann  steilt  man  nach  Sats  XXII  ein  (2n — 2)- 
gliedriges  Problem  auf 

(i)  (i) 

PgM-2  =  ̂1  ̂Xl  H~  •  •  •  Xfa-?  dX2n-2 

welches  eine  (n — l)-gliedrige  Form  erhalten  kann.  Ist  P2n-2  =  0 

integrirt,  tindet  man  nach  Satze  XXII  eine  Integral-Gleichung  von 

P2n_!  und  sodann  nach  Satze  XXIII  eine  Integral-Gleichung  von 

P2n  =  0. 

XXIV.  Die  Integration  eines  2n-gliedrigen  Pfaffschen  Problems 

f*2 n  —  Xj0  d\l  +  .  .  .  X2n  dX2n 
dessen  canonische  Form  n  Glieder  besitzt,  hann,  wenn  ein  Integral 

des  ersten  Pfaffschen  Systems  gcfunden  ist,  durch  successiver  Anwen- 

dung  der  Satze  XXIII  und  XXII  auf  die  Integration  eines  (2n — 2)- 

gliedrigen  Problems 
0)  d) 

Pon-2  ~  ̂ 4  H~  •  •  •  ̂2n-2  8 

dessen  canonische  Form  (n— 1)  Glieder  besitzt,  zuriichgefuhrt  iverden. 
Meine  neue  Methode  besteht  nur  in  einer  wiederholten  An- 

wendung  dieses  Satzes.  Man  kann  dieselbe  in  folgender  Weise  for- 

muliren;  im  Uebrigen  verweisse  ich  auf  die  Satze  XXIV.  XXIII  und 

XXII,  welche  zeigen,  wie  die  betreffenden  Operationen  ausgefiihrt 
werden. 

XXV.  Sei 

IV  —  X/  dxx  -j-  . . .  X2„  dxa„ 

ein  corgelegtcs  %T\-gliedriges  Pfaff schcs  Problem,  welches  in  determi- 

nirtcr  Art  eine  w-glicdrige  Form  erhalten  kann.  Man  bcstimmt  ein 

Integral  des  ersten  Pfaffschen  System,  was  nach  meiner  Bczeiehnungs- 

Weise  eine  Operation  2n— 1  verlangt,  totd  st< Ut  sodann  ein  (2n-2)- 
g  lied  riges  Problem  auf 

P2n-2  ==  2k|  "f"  •  •  •  X2„-2  d\._,„  | 

u't  lehrs  in  determinirter  Art  eine  (n-  \)-gliedrige  Form  erhalten  hann, 
und  dabei  in  den  Sinne  mit  P2„  ae(/riralent  ist,  dass  die  Integration 

von  P2n  |  =  0  diejenige  von  Ps„  =  0  nach  sieh  zieht.  ln  entsprechender 

Weise  redueirt  man  die  Integration  ron  I\JM  2  —  0  vermoge  einer 

Operation  2n — .'i  auf  diejenige  eines  ('h\~\)-gliedrigen  Problems 
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In  dieser  Weise  steilt  man  successlv  eine  JReihe  Pfaffsche  Probleme 

P2n_6  ,  P„n_8  . .  .  P6 ,  P4  auf  und  kommt  zuletzt  zu  einem  zweigliedri- 

gen,  das  heisst  einer  gewohnlichen  Differential-Gleichung  zwischen 
zivei  Variabeln 

__ln-n  .  L_  (n-1)  , 
X,     dxt  +  Xo      dx2  =  0 

die  man  in  der  getvohnlichen  Weise  integrirt.  Sodann  geht  man 

riickivårtSj  und  bestimmt  zuerst  vermoge  Differentiation  und  Elimi- 

nation  eine  Intcgral-Gleichung  von  P4  =  0 ,  sodann  in  derselben 

Weise  eine  Integral-  Gleichung  von  P6  =  0  u.  s.  ic.  Zuletzt  findet 

man  endlich  eine  Integral-Gleicliung  vonY2n  —  0 ,  dessen  Integration 

also  nach  meiner  3Iethode,  wie  nach  der  Clebsch-Mayerschen  nur 
die  Op  er  at  ionen 

2n— 1 ,  2n— 3, ...  5,  3, 1 

verlangt. 

Es  ist  bemerkenswerth,  dass  meine  Methode  erst  dann  die 

schwierigsten  Eliminationen  verlangt,  wenn  alle  Integrationen  ausge- 
fuhrt  sind. 



Om  et  lidet  Fund  af  Mynter  fra  llte  Aarhundrede 

fra  Stange  paa  Hedemarken. 

Ed  fra  Hr.  Dr.  Professor  Holmboes  Fremstilling  i  Christianias  Viden- 
skabsselskabs   Forhandlinger  for  Aaret    1871   Pag.    464  —  468  noget 
afvigende  Opfatning  af  Stangefundet.  med  Tilføiende   af  et  hidindtil 

ubekjendt  Myntstykke. 1 
Af 

C.  I.  Schive. 

Mynten  No.  1,  sandsynlig  vedkommende  Slutningen  af  Harald 

Haarderaades  eller  Begyndelsen  af  lians  nærmeste  Efterfølgeres 

Regjering,  har  paa  Adversen  en  barbarisk  Figur,  ligesom  de  fleste 

i  Tabellerne  II  og  III  til  Skriftet  Norges  Mynter  i  Middelalderen, 

og  ligner  den  noget  Adversens  Figur  til  No.  36  i  den  førstnævnte 

af  disse  Tabeller.  Rimelig  skulle  samtlige  Advetstigurer  af  samme 

Slags  vise  menneskelige  Brystbilleder,  men  de  ere  da  saa  ufuld- 

stændigt  og  bizart  udførte,  at  de,  f.  Fa.  i  Tab.  II  fra  No.  30  til 

39,  den  enkelte  lier  omtalte  eller  No.  1  tillige  medtaget,  ligne 

ligesaameget  Hovederne  og  Halsene  paa  lianer.  Af  de  med  Perler 

besatte  Ruestykker  under  Figurerne  skal  vel  det  ene  betyde  Klæd- 

ning  og  det  andet,  hvor  der  er  to,  et  Skjold  med  Nagler;  dette 

synes  at  vise,  at  man  har  tænkt  at  fremstille  menneskelige  Bryst- 

billeder, hvor  disse  Betegnelser  foretindes.  Hovedbedækningen  i 

No.  1  og  i  samtlige  andre,  som  have  den  af  samme  Sort,  skriver 

sig  oprindelig  fra  eller  skal  maaskee  v©re  Etterligning  af  dette 

Slags  Bekhedningsstykke  paa  en  af  den  engelske  Konge  Kthelred 

den  Andens  Adverstyper  og  betyder  vel  egentlig  en  Hjelm,  udsiret 

'  Bc  <it-n  mtdlølgfndc  Hf  oho 
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med  Straaler  eller  Striber  med  Perler  paa  deres  Ender,1  men  saa- 
vel  i  No.  1  som  ellers  er  Efterligningen  ufuldstændig.  Istedetfor 

Omskrift  paa  Adversen  har  No.  1  +  +  OVA  V  —  O  omkring 

Brystbilledet,  og  paa  Reversen:  -f  O  h  +  +  +  +  +  omkring  en 
Ring,  i  hvilken  det  dobbelte  Kors,  som  er  sædvanligt  paa  Harald 

Haarderaades  Mynter,  er  optaget,  men  som  her  har  et  Punkt  iMidten. 

No.  1  forekom  i  Stangefundet  i  8  hverandre  lige  Exemplarer; 2 

Vægten  var  i  Gjennemsnit  af  disse  kun  12.125  Æs  ===  0.69  Grara- 

mer,  og  en  af  dem  fandtes  91ødig.  Denne  Gehalt  henviser  Mynten, 

ligesom  de  fleste  for  Harald  Haarderaade  i  Myntværket  optagne, 

til  de  slette  Penninge,  hvormed  han  lønnede  sin  Hird,  og  som  han 

lod  slaa  i  den  længste  Del  af  sin  Regjeringstid,  i  hvis  sidste  Aar 

No.  1  maa  være  udkommet,  fordi  det  ellers  bliver  vanskelig!  at 

forklare,  hvorledes  8  hverandre  lige  Stykker  kunde  forblive  samlede 

indtil  1070  eller  noget  senere,  da  Stangefundet  kan  antages  nedlagt 

i  Jorden;  —  man  maatte  da  formode,  at  Eieren  har  kunnet  bevare 

disse  sandsynligvis  paa  engang  modtagne  Penninge  i  mindst  4—5 
Aar  efter  Haralds  Død.  Men  uantageligt  er  det  ikke,  at  der  efter 

hans  Afgang  er,  i  Fortsættelse  af  hans  Udmyntning  af  mindre  gode 

Penge,  fremdeles  udgivet  saadanne,  indtil  man  gik  aldeles  over  til 

god  Mynt  med  kun  det  halve  af  den  oprindelige  Vægt;3  thi  nogen 
Forskjel  fra  den  Arbeidsmaade,  som  kan  ansees  for  den  tidligere, 

ligesom  mindre  Vægt  og  Størrelse,  men,  som  det  synes,  lidt  bedre 

Gehalt  ved  flere  Penninge  med  barbarisk  Præg,  vække  Tvivl,  om 

disse  tilhøre  Harald  eller  ere  lidt  yngre.  Findes  det  sidste  frem- 

tidig begrundet  ved  nye  Fund,  er  det  mindre  forunderligt,  at  8 

Mynter  af  samme  Stempel,  modtagne  paa  engang  af  Eieren  ikke 

længe  førend  de  nedlagdes  i  Jorden,  kunde  foreiindes  samlede. 

No.  2.  Denne  er  et  Fragment  af  en  Harald  Haarderaades 

Mynt  af  den  sædvanlige  slettere  Sort,  med  ufuldstændigt  og  bar- 

barisk Brystbillede  til  høire4  paa  Adversen,  hvilket  har  en  denfore- 

1  Norges  Mynter  i  Middelalderen  Pag.  4,  Ethelreds  Mynt  Typ  d. 
2  Videnskabsselskabets  Forhandlinger  for  1871,  Pag.  465. 
3  Se  Png.  29  i  Beskrivelsen  til  Norges  Mynter  i  Middelalderen. 

4  Med  „til  høire"  „eller  til  venstre"  menes  Stillingen  for  Beskueren,  saaledes  som 
den  sædvanlig  udtrykkes  i  fremmede  Myntbeskrivelser. 
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gaaende  Mynt  noget  lignende  Hovedbedækning,  som  tilligemed  den 

derunder  værende  Klædning  er  besat  med  Perler.  Brystbilledet 

har  endvidere  en  Korsstav  foran  sig  og  nedenfor  samme  et  Scepter; 

mellem  disse  Betegnelser  sees  Spor  af  den  paa  flere  andre  saadanne 

Penninge  tilføiede  Skjoldfigur  med  dobbelt  Rand,  og  ovenfor  denne 

er  der  Spor  af  Streger  eller  Bogstaver.  Fragmentets  Advers  har 

noget  tilfælles  med  Adversen  til  No.  13  Tab.  III  i  Myntværket; 

Reversen,  der  er  noget  slidt,  har  det  paa  Haralds  Penninge  sæd- 

vanlige dobbelte  Kors  og  til  Omskrift,  foruden  Begyndelseskorset, 

de  ogsaa  paa  mange  andre  af  hans  slettere  Penninge  hyppig  fore- 

kommende Bogstaver  I  og  0,  eller  den  er,  som  ved  alle  de  øvrige 

bekjendte,  uredig.  Gehalten  var  uerholdelig,  men  den  kan  antages 

som  forefundet  ved  No.  13  Tab.  III  for  omtrent  9lødig. 

No.  3.  Denne  Mynt  blev  fundet  i  Aaret  1871  paa  Statlandet 

i  Flyvesandet  paa  Gaarden  Ervigs  Grund  mellem  en  Del  Metal- 

fragmenter. 1  Den  har  paa  Adversen  et  barbarisk  Hoved  til  høire 
med  anderledes  formet  Bedækning,  eller  mere  lig  en  Hjelm  end 

ved  den  foregaaende  No.  2.  I  den  ufuldstændige,  eller  som  sæd- 

vanlig uredige  Adverslegende,  der  ikke  er  ganske  tydelig,  har  denne 

Mynt:  .  +  I-f-FIII.øø,  og  paa  Reversen  det  almindelige  dobbelte 
Kors  i  en  Ring,  med  ø  i  tvende  Topvinkler.  Den  ogsaa  her  noget 

slidte  Omskrift  er:  +ØI  +  Q.  +  ØE  +  ØE.  Mynten  er  brudt 

i  2  Dele  og  veier  93/8  Æs  eller  meget  mindre  end  alle  Haralds 

bekjendte  Mynters  Medium;  dens  Gehalt  lod  sig  ikke  sikkert  ud- 

bringe,  men  den  antages  at  have  været  i  det  høieste  11  eller  12 

lødig.  Da  den  adskiller  sig  ved  denne  antagelig  bedre  Gehalt, 

ligesom  i  Vægt,  Størrelse  og  Reversomskrift  fra  Haralds  mere  al- 
mindelige Penninge,  tør  det,  som  ovenfor  er  sluttelig  anført  ved  No. 

1  angaaende  Fremkomsttiden,  ogsaa  gjelde  for  No.  3,  eller  denne 

er  maaskee  udgivet  efter  Haralds  Afgang.  Foruden  at  være  brudt  er 

den  sterkt  oxyderet.  Noget  tilfælles  har  den  med  Myntværkets 
Tab.  III  No.  16. 

1  Tidligere  hur  num  sammesteds  fundet  en  liden  Mynt,  rn  styca.  fra  England; 
den  cr  MB  No.  '\  i  Bergens  Museum;  ogsaa  et  l'ar  Fragmenta-  af  andre  Mynter 
fra  Harald  Ilaarderaade  forekom  i  samme  Fund. 
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For  at  opnaa  saa  tydelig  Fremstilling  som  mulig  af  denne 

Mynts  Advers  og  Revers,  forstørredes  begge  omtrent  3  Gange  ved 

Fotografi.  Herved  bleve  flere  uklare  Steder  mere  synlige,  og  efterat 

disse  vare  tildels  restaurerede  paa  Forstørrelserne,  fotograferedes 

igjen  tilbage  til  Myntens  oprindelige  Omfang. 

No.  4  har  følgende  Betegnelser: 

Adversen:  Tvende  mod  hinanden  vendte  maadelig  udførte 

Brystbilleder  med  en  lang  Korsstav  mellem  sig;1  begges  Hoved- 
bedækning  er,  som  ved  No.  2,  et  Slags  Hjelm  med  Straaler  med 

Kugler  paa  Enderne,  deres  Klædninger  med  Striber  eller  maaskee 

Folder  og  tvende  Knapper  paa  Axlerne.  Længere  ned  sees  paa 

hver  Figur  enDeel  af  et  rundt  Skjold  med  dobbelt  Rand  eller  Ind- 

fatning,  som  paa  nogle  af  Harald  Haarderaades  slette  Mynter;2 
Skjoldet  har  Striber  ligesom  Klædningen;  paa  andre  Mynter  har 

denne  Perler  og  Skjoldet  antagelig  Nagler.  Striberne  tør  maaskee 

blot  være  et  Paafund  til  Forskjønnelse  eller  til  Forskjel  fra  det 

mere  Sædvanlige,  udklækket  af  den  lidet  kyndige  Stempel  skjærer. 

Til  hver  Side  af  Korset  paa  Korsstaven  forefindes  et  I  og  bag 

Nakken  paa  hvert  Brystbillede  et  lidet  Kors.  Under  Skjoldene  og 

adskilt  fra  disse  ved  en  horizontal  Streg  er  der  paa  No.  4  en  Exergue 

eller  et  Afsnit,  i  hvilket  Enden  af  Korsstaven  sees  at  gaa  ned;  til 

høire  Side  deraf  synes  V  og  til  venstre  I  anbragte. 

For  fuldstændig  at  fremstille  Figurerne  er  et  Aftryk  af  denne 

Advers  forstørret  ved  Fotografi  og  de  paa  den  noget  slidte  Original 

mindre  synlige  Partier  derved  blevne  for  det  meste  saa  tydeliggjorte, 

at  de  kunde  restaureres,  hvorefter  Billedet  er  tilbagefotograferet 

til  oprindelig  Størrelse. 

Reversen  har  følgende  uredige  for  en  Del  slidte  Betegnelse 

som  Legende :    + 1  1 1 1.  O  . .  |  —  1 0 1 1 . 0 1  og  Harald  Haarde- 
raades almindelige  dobbelte  Kors,  men  her  med  et  Punkt  i  Midten. 

1  Ligesom  paa  mange,  fornemmelig  byzantinske  Mynter,  see  No.  7  i  Tabellen  til 
Beskrivelsen  af  Stangefundet  i  Vidensk.-Selsk.  Forhandl,  for  1871. 

2  F.  Ex.  Tab.  III.  No.  21—22  i  Myntværket.  Ved  det  af  tvende  Brystbilleder 
optagne  Rura  paa  Mynten  No.  4  maatte  Skjoldet  ber  anbringes  nedenfor  Klæd- 

ningen og  ikke  til  Siden  of  denne,  som  i  hine  Penninge  og  i  Tab.  II.  No.  30 
—  33  og  No.  36. 
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Denne  Penning,  den  vigtigste  af  Stangefundets  12  Mynter  eller 

den,  hvis  Fremkomsttid  kan  med  nogenledes  Tryghed  bestemmes, 

er  forhen  bekjendt  ved  et  eneste  Exemplar,  fundet  i  Aaret  1863 

paa  Sandø  Kirkegaard  paa  Færøerne,  under  samme  Omstændigheder 

som  Mynten  fra  Stange l,  cl.  e.  ved  at  grave  en  Grav.  Saavel  i 

Advers  som  Revers  ere  begge  Exemplarer  lidt  forskjellige  fra  hin- 

anden;  den  fra  Sandø  er  saaledes  noget  utydelig  under  Skjoldene, 

Exerguen  sees  slet  ikke,  og  Hagebenet  paa  hver  Figurs  x\nsigt  en- 

der anderledes  end  paa  den  fra  Stange.  Det  nu  i  Danmark  be- 
roende Stykke,  som  fremkom  i  Selskab  med  mange  andre,  engelske, 

tydske,  danske  og  norske  Mynter,  er  i  Annaler  for  nordisk  Olclkyn- 

dighed  for  Aaret  1863  Pag.  382—384  henført  til  Magnus  den  Godes 

og  Harald  Haarderaades  Fællesregjering,  blandt  andet  formedelst 

Størrelsen  ogVægtfylden  (denne  =  14,187  Æs  ==  0,81  Gramme).2 
Uantageligheden  af  samme  Tilegnelse  er  imidlertid  forsøgt  bevist  i 

Christiania  Videnskabsselskabs  Forhandlinger  for  Aaret  1866,  Pagina 

315—318,  og  saavel  Størrelse  som  Vægt  ere  ikke  anderledes  end 
omtrent  som  ved  mange  af  Haralds  under  hans  Eneregjering  slagne 

Penninge  af  slettere  Gehalt,  til  hvilket  Slags  begge  Mynter,  den  i 

Danmark  og  No.  4  fra  Stange,  maa  henføres.  Hin  opgives  at  være 

funden  10—11,  —  denne  har  vist  sig  10  lødig;  begges  Gehalt  kan 

ansees  for  dette3,  og  saaledes  forefindes  Lødigheden  ved  flere  af 
Haralds  bekjendte  mindre  gode  Penninge.  Arbeidsmaaden  ved  begge 

Mynter  viser  ganske  hen  til  den  Skole,  hvorfra  Haralds  slette  Mynt- 

stykker  gik  ud,  og  aldeles  ikke  til  den  ældre  i  Magnus  og  Haralds 

fælles  Tid,  men  den  forekommer  fordi  saameget  skulde  optages 

paa  Adverserne  paa  No.  4  og  den  tilsvarende,  noget  finere  end 

ellers,  medens  Ileverserne  ikke  behøvede  en  stort  bedre  Bearbei- 

delse! (,'iid  den  ved  mange  andre  af  den  slettere  Sort.  Da  nu  Mynten 
fra  Stange  blev  antruftet  i  Selskab  med  0  andre  norske  af  samme 

ringere  Alyntslags,  med  en  antagelig  lidt  yngre  end  disse  (No.  T>), 

'   0<;saa  denne  fandtes  paa  Kirke^aardcn. 

2  No.  4  fra  Stan^cfundet  har  nrcsten  samme  Vagt  eller  14*186  Æs  —  0,80G  Grammer. 
3  Ved  1'rove  paa  Proheerstcnen,  hvorved  he^e  Mynters  Lmli^hed  er  fremkommet, 

kun  intet  aldeles  sikkert  Resultat  opnaae.s. 
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ligeledes  norsk  af  ikke  bedre  Arbeide,  samt  med  en  nær  samtidig 

dansk  Penning  (No.  6),  hvis  Gehalt  er  tvivlsom  nok,  fordi  den  til- 

hører en  speciel  Slægt,  hvoraf  de  fleste  bekjendte  have  en  maadelig 

Lødighed,  —  da  fremdeles  samtlige  Stangefundets  Mynter  maa  an- 

tages  fremkomne  i  et  snevrere  Tidsrum,  og  endelig  da  Tiden  for  dets 

Nedlægning  i  Jorden  maa  formodes  at  være  1070  eller  snart  der- 

efter,  medens  Haralds  slettere  Mynter  fremdeles  have  valideret, 

eller  været  blandt  de  sædvanlige  her  i  Norge  gjeldende  Betalings- 
midler, kan  der  vel  ikke  nu  være  stor  Tvivl  om,  at  saavel  i  den 

her  omhandlede  Mynt  No.  4,  som  i  det  i  Danmark  beroende  ved 

1070—1080  nedgravede  Exemplar,  forestille  de  tvende  Brystbilleder 

Haralds  Sønners  Magnus's  og  Olafs  Fællesregjering,  og  kunne  disse 
Mynter  være  udkomne  i  Brødrenes  første  ftegjeringsaar  (1067— 

1068),  eller  førend  det  af  Magnus  Haraldsson  prægede  bedre  Slags 

Penninge1  blev  udgivet.  Men  ikke  umuligt  er  det,  som  i  de  om- 

meldte  Forhandlinger  Pag.  317  antydet,  at  Adversens  tvende  Fi- 

gurer med  Korsstaven  mellem  sig  skulle  forestille  Harald  Haarde- 

raade  selv  og  Sønnen  Magnus,  som  fik  Kongenavn,  førend  Udfarten 

til  England  blev  paabegyndt  i  1066; 2  begge  Mynter  maatte  da  være 

slagne  i  den  Tid,  som  forløb  fra  Haralds  Afreise,  indtil  Etterret- 

ningen om  hans  snart  derefter  paafulgte  Død  kunde  indtræffe  i 

Norge. 3 

I  Mynten  No.  5  forestilles  paa  Advers  en  et  modvendt  Bryst- 

billede med  Skjæg,  med  en  Bøile  til  hver  Side  og  spids  Hue.  Til 

1  See  herom  Afhandlingen  i  Videnskabsselsk.  Forh.  for  1866.  Det  er  vel  der 
antaget,  at  begge  Konger  lode  til  en  og  samme  Tid  slaa  gode  Penge,  men  det 
tør  dog  være,  at  Udgi veisen  af  disse  først  foregik  i  1069,  kort  førend  Magnus 
døde,  og  at  Olaf  ei  begyndte  dermed  førend  lidt  senere.  I  al  Fald  maa  Fade- 

rens, Haralds,  slette  Penge  have  courseret  en  god  Tid  efter  hans  Afgang,  førend 
de  forsvandt  af  Omløbet  eller  bleve  inddragne. 

2  Munchs  Norges  Historie,  2den  Del,  Pag.  323. 
3  Denne  Tilegnelse  vikle  vinde  i  Styrke,  hvis  man  kunde  antage,  at  det  til  høire 

værende  Hoved  skal  have  Skjæg,  og  dette  mangle  paa  Hovedet  til  venstre.  Men  sidst- 
nævnte  er  slidt  netop  paa  det  Sted,  hvor  Skjægget  skulde  træde  frem  fra  det,  som 

betegner  Kindet,  og  Stempelskjæreren  har  været  utilregnelig.  Paa  Mynten  fra 
Sandø  betegnes  kun  Kinderne  og  Ørerne  i  Tabellen. 
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høire,  eller  ved  Figurens  venstre  Side,  staar  et  Kors;  fra  den  til 

venstre  værende  Bøile  og  opad  -  mod  Myntens  øvre  Kant  er  en 

Ramme,  mellem  hvis  dobbelte  Indfatningslinier  smaa  Kugler  ere 

anbragte.  Støttende  sig  til  samme  Bøile  sees  desuden  en  mindre 

saadan,  som  formeentlig  kan  ansees  for  et  Spor  efter  et  Bogstav. 

Myntstemplet  til  denne  Advers  har  henhørt  til  de  slet  arbei- 

dede i  alle  Henseender,  det  maa  være  fra  en  meget  ukyndig  Mynt- 

mesters  Haand  ligesom  mange  af  Harald  Haarderaades  Penninge  af 

slettere  Gehalt  og  fra  et  af  de  ufuldkomne  Værksteder  i  hans  Tid, 

om  det  end  er  yngre  end  denne  Konge.  Brystbilledet  synes  ikke 

at  kunne  forestille  en  Konges  Person,  daSkjægget  er  en  usædvan- 

lig Betegnelse  for  en  saadan  paa  norske  Mynter; 1  snarere  maa  det 
antages,  at  Figuren  med  Tilhørende  vedkommer  en  Biskop,  hvis 

Alder  og  Værdighed  udtrykkes  ved  dette  Skjæg.  Spidshuen  maa 

ogsaa  antages  at  tilhøre  en  Biskop,  ligesom  Bøilerne  til  begge  Sider 

og  Rammen  til  venstre.  Ved  denne  udtrykkes  maaskee,  men  paa 

en  ufuldkommen  Maade,  den  Deel  af  Ryggen  paa  en  Stol  eller  Bænk, 

som  Stempelskjæreren  var  istand  til  at  fremstille  paa  Mynten;  — 
var  en  saadan  Ramme  bleven  anbragt  ogsaa  paa  Figurens  anden 

Side,  havde  Betegnelsen  været  i  det  Hele  fuldstændigere  og  i  Over- 

eensstemmelse  med  de  paa  byzantinske  Mynter2  og  i  Etterligninger 

af  disse  fra  samme  Tid  omtrent  anbragte  Stolerygges  Sideindlat- 

ninger  eller  Rammer  med  Kuglezirater.  Skal  nu  den  enkelte  Ramme 

paa  No.  5  henpege  til  Ryggen  af  et  Sæde,  har  det  ogsaa  været 

Meningen,  at  den  Person,  som  Brystbilledet  forestiller,  er  siddende, 

hvilket  synes  ganske  antageligt. 

De  tvende  Bøiler  ved  Figurens  Sider  forestille  maaskee  de  frem- 
trådende Ender  af  Armene  til  Stolesædet.  Men  mærkeligt  er 

det,  at  paa  nogle  af  Magnus  den  Godes  Mynter  med  Runelegender 

paa  Keverserne  forekomme  paa  Adverserne  tvende  Krumstave,  en 

paa  hver  Side  af  Hel^eniiguren,  saasom  paa  No.  U>  Tab.  Il  i  Mynt- 

1  En  eneste  sikker  Umlti^else  herfra  er  Bracteaten  No.  fil  Tal».  IV  i  Myntvæi  ket, 
hvilket  Stykke  er  omtrent  50  Aar  yn^re  end  No.  5  i  nærværende  Tahel. 

3  See  No  *J  i  Tahellon  til  den  tf Dr.  Professor  Holmboe  forfattede  Beskrivelse  af 

Stangefundct. 
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værket;  de  kakles  ogsaa  Biskopsstave  af  den  forlængst  afdøde  sær- 

deles kyndige  Numismatiker  Devegge  i  en  af  ham  forfattet,  men 

ikke  udgivet  nøiagtig  Fortegnelse  over  de  i  hans  Tid  bekjendte 

Mynter  fra  bemeldte  Konge.  Der  kan  da  være  Tvivl,  om  Figuren 

paa  hine  Mynter  betegner  en  Helgen  eller  en  Biskop,  og  om  man 

ikke,  dengang  Magnus  regjerede  og  senere  har  fremstillet  det  ene 

eller  det  andet  Slags  afsaadanne  aandelige  Personligheder  afhøieste 

Værdighed  med  tvende  Biskopsstave  istedetfor  med  een,1  eller 

mulig  betegne  disse  i  No.  5,  hvor  Figuren  vistnok  forestiller  en 

Biskop,  at  Overdragelsen  af  Værdigheden  til  denne  er  skeet  saavel 

fra  Kongens  som  fra  Pavens  Side,  saaledes  som  Tilfældet  var  med 

de  tvende  Biskopper,  der  strax  nedenfor  omtales. 

Hvad  Spidshuen  angaar,  saa  ligner  den  kjendelig  en  sædvanlig 

Biskopshue,  og  da  der  er  Spor  til,  at  der  oventil  gaar  fra  den  om- 

talte Ramme  en  skråa  Streg  ned  til  den  øvre  Del  af  Huen,  saa 

fremkommer  for  samme  Figuren i  det  Hele,  hvorved  Ham- 

mens Sidelinie  til  høire  falder  sammen  med  Huens  Begrændsnings- 
linie  til  venstre.  Vistnok  skulle,  ifølge  Lelewel  Numismatique  du 

moyen  age  III  Pag.  217,  de  ældste  Biskop shuer  eller  Mitraer  an- 

bragte  paa  Mynter  have  i  Vesteuropa  havt  ved  1050—1060  Figuren 

hvad  enten  Brystbillederne  forestilledes  modvendte  el- 

ler i  Profil,  og  først  senere  eller  i  Midten  af  12te  Aarhundrede  fik 

Huerne  hiin  den  førstanførte  Stilling,  men  det  er  dog  hverken  umuligt 

eller  urimeligt,  at  man  ogsaa  tidligere  har  anbragt  Huen  paa  Hovedet 

som  i  Mynten  No.  52,  istedetfor  paa  den  besynderlige  Maade,  der 
angives  for  den  ældste.  Ialfald  har  man  vel,  i  den  Tid  Mitraen 

endnu  ikke  var  almindelig,  men  blev  tilstaaet  en  og  anden  Biskop 

1  En  Fordobling  af  Biskopsstaven  for  en  og  samme  Person,  men  paa  en  anden 
Maade  end  i  No.  5,  har  man  cg  i  franske  og  tydske  Myntpræg,  see  Lelewel, 
Numismatique  du  moyen  age  I,  185  og  III,  217. 

2  I  Monnaies  scandinaves  trouvées  a  Vevey  en  Suisse,  par  Mr.  Morel  Fatio,  Paris 
1866,  Pag.  11  og  12  i  det  særskilte  Aftryk  af  Revue  numismatique,  nouvelle 
serie,  tome  X.  1865  antager  Forfatteren,  at  flere  Mynter  i  dette  omtrent  50  Aar 
yngre  Fund,  altsaa  fra  1130,  der  have  en  modvendt  spids  Hue,  ere  episcopale. 
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af  Paven,  og  da  ligeledes  Mynten  No.  5  blev  udgivet,  ikke  i  Norge 

regnet  det  saa  nøie,  om  Biskopshuen  kom  til  at  sidde  paatvers  eller 

rigtig  paa  Hovedet. 

Til  at  antage,  at  Brystbilledet  paa  Mynten  No.  5  viser  en  Bi- 

skop, er  der  altsaa  flere  Henviisninger,  saasom  Personens  Skjæg, 

dens  siddende  Stilling,  betegnet  ved  Rammen  til  venstre,  Krum- 

stavene,  forsaavidt  disse  kunne  antages  derfor,  Spidshuen  og  en- 

delig det  stærkt  fremtrædende  Kors  til  høire.  Tanken  fæstes  i 

flere  Henseender  uvilkaarlig  ved  Bernhard  den  Saxiske,  som  alle- 

rede under  Magnus  den  Gode  var  indviet  til  Biskop  i  Norge  af 

Paven, 1  men  paa  Grund  af  Uenighed  med  Harald  Haarderaade, 2 
da  denne  var  bleven  Enekonge,  drog  afsted  til  Island,  hvor  han  var 

i  20  Aar.  Strax  efterat  Olaf  Haraldsson  havde  tiltraadt  Regjeringen, 

kom  Bernhard  imidlertid  tilbage  til  Norge  og  afsendtes  derpaa  af 

Kongen  til  Rom,  hvor  han,  som  der  siges,  fredede  for  de  Døde, 3 

hvilket  kan  antages  at  betyde,  at  han  gjorde  Forbønner  i  Pave- 

staden  selv  for  den  afgangne  Harald  Haarderaades  SjælefreLse. 4 
Efter  Tilbagekomsten  blev  Bernhard  Biskop  i  Gulathingslagen  og 

døde  ved  1090  i  Bergen.  Han  blev  anseet  for  at  være  en  høist 

udmærket  Mand,  og  det  er,  paa  Grund  af  hans  fremragende  Stilling 

i  Norges  Rige,  ikke  usandsynligt,  at  en  Mynt  kunde  blive  præget 

med  hans  Brystbillede  i  Lighed  med  det.  som  fandt  Sted  i  Udlandet 

for  mange  geistlige  Fyrster  paa  hans  Tid.  Antaget,  at  Bernhard 

kom  hjem  fra  Island  i  1067,  da  Olaf  Haraldsson  var  bleven  Konge, 

og  at  han  snart  eller  kort  Tid  derefter  afsendtes  til  Curien,  saa 

kunde  han  være  tilbage  i  1069  og  Mynten  No.  5  udkomme  i  et  af 

de  nærmest  paafølgende  Aar.    En  anden  ogsaa  berømt  Biskop, 

1  Keysers  Kirkehistorie  I,  133. 
2  ibid.  I,  131. 
3  ibid.  148. 

4  At  Taven  bar,  under  licrnbards  Nærværelse  i  Rom,  tilladt  denne  i\t  bcdække  sig 
med  Mitraen,  dette  Tegn,  ioruden  andre,  paa  biskoppelig  Værdighcd,  er  ikke 

usandsynligt.  Muligt  ogsaa,  at  den  strax  hercfter  omtalte  Bitkop  Asgaut  ei  boldt 
samme  Tegunstigelse,  da  ban  al  Taven  selv  blev  indviet  til  lifl  (ijerning.  At 

man  ogsaa  tidligere  l  ar  prydet  Ibskoppcrne  med  Mitraen,  sees  af  Olaf  Ilaralds- 
stms  eller  (bu  Hellige!  Saga. 
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samtidig  med  Bernhard,  var  den  ligeledes  af  Paven  i  Harald  Haarde- 

raades  Regjeringstid  indviede  Asgaut,  hvis  Virkekreds  var  Viken 

og  Oplandene. 1  Denne  Mand  skal  Brystbilledet  i  Mynten  No.  5 

maaskee  forestille;  thi  Stangefundets  12  Mynter  fandtes  i  hans  Om- 

raade,  og  de  slette  Penninge  fra  Harald  Haarderaade  fabrikeredes 

efter  Sandsynlighed  etsteds  i  Viken,2  hvor  det  medfulgte  danske 
Myntstykke  No.  6  kunde  lettere  komme  sammen  med  de  norske. 

Det  er  ikke  usandsynligt,  at  den  mindre  Bøile  paa  den  større 

til  venstre  har  været  den  nedre  Del  af  et  B,  førend  den  anden 

Part  blev  afslidt  eller  forstyrredes  ved  Oxydering. 

Reversen  har  et  ikke  ganske fuldstændigt  stort  dobbelt  Kors, 

istedetfor  Omskrift  skråa  Streger  og  derimellem  enkelte  Punkter; 

hine  have  adskilligt  tilfælles  med  dem  paa  Reversen  til  No.  10 

Tab.  III  o.  fl.  i  Myntværket,  hvilken  Mynt  maa  antages  at  tilhøre 

Harald  Haarderaade.  Da  Haralds  Penninge  have  saagodtsom  alle 

og  som  denne  et  mindre  dobbelt  Kors,  eller  et,  som  til  alle  Sider 

stø  der  an  til  den  indenfor  Legenden  anbragte  Ring,  er  heri,  saa- 

velsom  i  den  afgjørende  Forskjel  mellem  Adverserne  til  No.  10  Tab. 

III  og  No.  5,  Grund  til  at  antage,  at  sidstnævnte  er  yngre  end 

hans  Regjering,  ligesaavist  som  at  samme  Penning  er  norsk,  fordi 

dens  Stempel  er  fra  Arbeiderens  Haand  af  samme  ringe  Habitus, 

som  ved  flere  af  Haralds  Penninge  af  maadelig  Gehalt. 

Mynten  No.  5  veier  8'/4  Æs;  dens  Lødighed  kunde  ei  erholdes, 

men  antages  paa  Grund  af  den  mindre  Vægt3  at  nærme  sig  den  ved 

de  af  Magnus  Haraldssøn  udgivne  gode  Penninge,  der  holde  om- 
trent 8  Æs  i  Gjennemsnit 

Ogsaa  denne  Mynt  forstørredes  fotografisk  saavel  for  Adversens 

som  Reversens  Vedkommende  omtrent  tre  Gange,  og  blev  derved 

adskilligt  dunkelt  saa  tydeliggjort,  at  en  Restauration  af  flere  slidte 

Steder  blev  mulig.  Fotograferet  tilbage  til  oprindelig  Størrelse  er 

Myntens  Udseende  blevet  som  i  Tabellen. 

Mynter  af  Typ  som  No.  6  ere  i  Beskrivelsen  over  danske  Mynter 

1  Keysers  Kirkeshistorie  I,  144. 

2  Christiania  Videnskubsselskabs  Forhandlinger  for  1866,  Pag.  315  i  Noten. 

3  Det  er  rnuligt,  at  Vægten  oprindelig  har  været  et  Par  Æs  større,  da  Mynten  er 
stærkt  oxyderet. 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1873.  23 
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og  længe  etterat  dette  Værk  udkom  eller  indtil  Aarene  1820—25 
stedse  blevne  henførte  til  Magnus  den  Gode;  ogsaa  i  ovenberørte 

Forhandlinger  i  Christiania  Videnskabsselskab  for  1871,  saavelsom 

i  de  ældre  for  1866,  Pag.  284—289,  tillægges  samme  Konge  Pen- 
ninge  af  denne  Typ.  I  sidstnævnte  Forhandlinger  omtales  nemlig 

en  Penning  af  samme  Slags  Præg  som  No.  6,  funden  blandt  en 

Mængde  andre  paa  Riddergodset  Simoitzel  i  Pommern,  hvilken  og- 

saa i  Berliner-Blåtter  flir  Miinz-,  Siegel-  und  Wappenkunde  for  Aaret 

1864  tilegnes  Magnus  samt  tillige  Norge,  af  den  Grund,  at  den 

paa  Reversen  har  Bogstaverne  NI  som  Betegnelse  for  Mynt- 

stedet.  Men  Henforelsen  af  denne  saavelsom  af  No.  6  og  de 

øvrige  af  samme  Slags,  som  ere  bekjendte,  til  Magnus  den  Gode 
er  idetmindste  underkastet  stærke  Tvivl  eller  tør  nærmest  være 

ganske  feilagtig;  thi  de  fortrinlige  danske  Myntkjendere  Ramus, 

Thomsen  og  Devegge  —  der  ved  Hjælp  af  betydelige  danske 

Myntfund  fornemmelig  fra  Aarene  1620  -  30  fik  Anledning  til  at 

anstille  nyere  Sammenligninger  og  med  en  skarpere  Kritik  bleve 

satte  istand  til  at  opnaa  mere  begrundede  Bestemmelser  end  det 

danske  Myntværks  Forfattere  for  de  enhver  Tid  tilhørende  ældre 

danske  Mynter  —  kom  til  det  Resultat,  at  omtrent  30  Penninge, 

af  Typ  som  No.  6,  hvortil  og  hører  den  fra  Simoitzel.  maatte  efter 

Sandsynlighed  være  fremkomne  senere  end  Magnus  den  Godes  Re- 
gjering. Hine  numismatiske  Notabiliteter  dristede  sig  dog  endnu 

ikke  til  ganske  at  afvise  den  ældre  Formening  om  disse  Mynters 

Oprindelse;  men  en  af  Grundene  til  deres  Tvivl  om  Rigtigheden 

af  denne  Formening  var,  at  medens  de  nye  Fund  havde  bragt  sær- 
deles mange  baade  forhen  bekjendte  og  ubekj endte  Penninge  fra 

Magnus  og  ligeledes  fra  Sven  Estrithssøn  for  Dagen,  forefandtes 

deriblandt  ingen  af  det  omtalte  Slags. 1    De  kom  heraf  og  af  flere 

1  Fortegnelse  over  G.  F.  Tinims  Mynt-  og  Medaillesamling,  Kbhvn.  1 83 1 ,  I,  96. 
En  væsentlig  Grund  til,  at  ingen  af  denne  Typ  forefandtes  blandt  Sven  Estriths- 

søns  andre  Mynter,  kan  soges  deri,  at  disse  Penninges  Gehalt  var.  som  det  ne- 
denfor nnfores,  i  det  Hele  maadelig.  Det  er  bekjendt,  at  i  Regelen  indeholde 

Mynter  fra  Midten  af  Ute  Aarhundrede  og  tidligere  kun  gehaltrigerc  Stykker — 
df  slotten-  synes  fjernede  —  o£  man  ser,  at  Godheden  ofte  har  været  provet 
■ad  BptdMn  af  en  Kniv.    En   i  Stockholms  Kabinet   beroende  Mynt  af  Harald 
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andre  Omstændigheder  til  at  slutte,  at  de  30  Penninge  snarest 

vare  udgivne  i  en  af  sidstnævnte  Konges  Sønners  Regjering,  ikke 

under  Sven  selv.  Den  Mening,  at  de  tilhøre  ham,  synes  dog  nu 

mere  berettiget,  end  at  tilegne  dem  enten  hans  Sønner  eller  Mag- 
nus den  Gode;  thi  No.  6  og  den  fra  Simoitzel  ere  fremkomne  i 

tvende  vidt  fra  hinanden  nedlagte  Jordfund,  der  begge  maa  antages 

bortgjemte  ved  eller  kort  efter  Aar  1070,  og  da  Sven  først  døde 

1076,  vedkomme  de  ventelig  den  senere  Tid  af  hans  29aarige  Re- 

gjering. I  de  yngste  danske  Myntkataloger  henlægges  den  her 

omhandlede  Mynttyp  til  Sven  Estrithssøns  Sønner  og  i  en  af  dem 

(Mohrs)  til  Sven  selv. 

Med  nogle  af  Magnus  den  Godes  Mynter  have  No.  6  og  den 

fra  Simoitzel  saavelsom  de  øvrige  30  Stykker  intet  andet  tilfælles 

end  en  ikke  fuldstændig  Lighed  med  Advers  ens  Figur,  en  siddende 

Helgen1,  og  der  er  i  den  Henseende  Exempler  nok  paa,  at  eensav- 
tede  Myntbetegnelser  bleve  anvendte  af  yngre  Regenter  end  den. 

som  først  optog  dem.  Figurerne  i  hine  tvende  nys  tilkomne  saa- 

velsom i  de  øvrige  adskille  sig  —  hvad  der  og  er  Tilfældet  med 

Bogstaverne  i  deres  Reverser  —  derigjennem  fra  det  lignende  Slags 

Betegnelser  i  Penninge  fra  Kong  Magnus,  at  de  ere  af  ringere  Ar- 
beide end  i  disse  og  forsaavidt  stemme  mere  med  dem  i  Harald 

Heins  og  Knut  den  Helliges  Mynter.  Paa  de  allerfleste  Penninge, 

—  og  de  ere  mange  — ,  som  rettelig  kunne  henføres  til  Magnus, 

forefindes  Kongens  Xavn  og  Titel  paa  Adversen:  -  paa  Sven  Estriths- 

Haarderaades  bedste  har  især  mange  Spor  derefter,  og  en  Prøvning  af  de  Pen- 
ninge, han  udgav,  kunde  være  nødvendig  nok,  forsaavidt  det  ikke  strax  kunde 

sees,  at  de  vare  af  ringe  Gehalt. 

1  Denne  Helgenfigur  tør  maaskee  forestille  St.  Olaf,  hvis  Dyrkelse  var  forplantet 
til  Danmark,  førend  dette  Land  fik  egne  Helgene.  Det  synes  ikke  urimeligt, 
at  Sven  Estrithssøn  har  i  taknemmelig  Erindring  om  Magnus  den  Gode,  hvilken 

denne  saa  vel  fortjente,  ladet  efterligne  et  af  hans  Adverspræg,  hvorpaa  hans 
Fader  som  Helgen  havde  Plads,  Saadan  Efterligning  kan  af  og  til  være  skeet 
saavel  tidligere  som  senere  hen  i  Svens  29aarige  Regjering. 

*  Denne  Advers  har  dertil  som  oftest  en  siddende  Christusfigur  med  dobbeltkorset 
Nimbus,  som  paa  mange  byzantinske  Mynter,  der  have  tjent  som  Forbilleder. 

Paa  No.  6  og  paa  dem  fra  Magnus,  der  ligne  denne,  er  Figuren  en  ringere  Per- 
sonlighed.  Qq* 
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søns  og  den  med  ham  samtidige  Harald  Haarderaades  forekomme  de 

ofte  slet  ikke;  paa  No.  6,  paa  den  fra  Simoitzel  saavelsom  paa  de 

øvrige  af  samme  Typ  heller  ikke,  og  Reversernes  Korsfigur  er  i  alle 

disse  aldeles  nlig  de  forskjellige  Korsfigurer  paa  Magnus  den  Go- 

des Mynters  Reverser.  Fremdeles  er  Xo.  G  og  alle  dertilhørende 

lidt  mindre  i  Omfang,  men  ogsaa  tykkere  end  denne  Konges  Pen- 

ninge,  hvis  Gehalt,  13  til  15  lødig,  er  eensartet,  medens  af  det 

Slags  som  hiin  Mynt,  og  som  nu  maa  henføres  til  Sven,  en  Deel  ere 

4 — 5  indtil  12  til  13  lødige,  enkelte  14  lødige,  men  de  fleste  7 — 

11  lødige.1  De  norske  Mynter  i  Stangefundet,  blandt  hvilke  No. 
6  blev  antruffet.  ere.  forsaavidt  angaar  de  8  hverandre  lige  Stykker 

af  Xo.  1  samt  Xo.  2  i  Tabellen,  enten  fra  Harald  Haarderaade  eller 

udkomne  i  de  hans  Afgang  nærmest  paafølgende  Aar  og  som  an- 

ført nedlagte  i  Jorden  tilligemed  Xo.  4  og  5  omtrent  1070  eller 

noget  senere,  og  da  der  i  samme  Fund  ikke  forekom  nogetsomhelst 

andet  fremmed  Stykke,  udgivet  i  den  fra  Magnus  den  Godes  om- 

trent 20  Aar  ældre  Regjering  forløbne  Tid  og  indtil  de  fleste  norske 

i  Fundet  kunne  med  Grund  antages  slagne,  er  heri  ogsaa  enHen- 

viisning  til,  at  den  danske  No.  6  tør  være  noget  nær  samtidig  med 

de  norske,  ligesom  den  af  samme  Typ  ved  Simoitzel  opdagede, 

præget  af  Myntmesteren  Tlmrkil,  som  betegnede  Myntstedet  med 

Bogstaverne  XI.  Dette  kan  ingenlunde  betyde  Xidaros  og  derved 

foranledige,  at  Mynten  bliver  norsk;2  thi  samme  Myntmester,  fra 
hvem  der  ogsaa  forefindes  5  andre  af  aldeles  samme  Slags,  har  i 

4  af  disse  paa  andre  Maader  end  ved  Mynten  fra  Simoitzel  for- 

plumret Myntstedets  —  Lunds  —  Xavn  ligesom  ogsaa  sit  eget  i 

tvende;  som  flere  Andre  i  den  Tid  har  han  ikke  forstaaet  at  an- 

vende Bogstaverne  rigtig. 3 

1  Sven  Estiithssøns  andre  Mynter  ere  futulne  12  — 14  lorli^e.  Maaskec  ere  de  oven- 
omralte  Penning»-  af  vmiabcl  Gelialt  udgivne  under  cn  Pengtknibe,  hvoraf  der 
kan  have  raret  lort  for  denne  Konge. 

*  En  Mynt  fra  Sv  n  R»trithMøa  med  SVEISE  pfta  Advor.von  Og  rVlO«TOSNII 

paa  Rvverson  kunde  fot  ligesaa  berettiget  henfores  til  Nidaros  og  til  Sven  Knuts- 
son l  I»  30  -  I o:i f>). 

"  Kvv<  i>oin>krificnie  til  de  af  Tliurkil  slaene  bckjendte  Pcnninge  af  Typ  som  No. 
6  ere  følgende: 
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Til  videre  Støtte  for  den  Antagelse,  at  No.  6  og  de  øvrige  af 

samme  Slags  maa  tilskrives  en  senere  Tid  end  Magnus  den  Gode, 

bør  ikke  lades  uanført,  at  Præpositionen  mellem  Myntmesternes 

Navne  og  Myntstederne  er  ved  denne  Konges  sikkre  Mynter,  und- 

tagen  i  ganske  faa  Stykker  med  Runer,  det  engelske  on;  ved  de 

derimod,  der  have  Typ  med  No.  6,  det  nordiske  ?, 1  hvor  Præposi- 
tion  forefindes,  ligesom  paa  Sven  Estrithssøns  Sønners  Penninge. 

For  henved  140  af  Magnus  den  Godes  Mynter  er  hvert  Stykke 

fundet  17,43  Æs  =  0.995  Gramme;  for  24  af  Typ  som  No.  6  = 

15,83  Æs  =  0,904  Gramme  i  Gjennemsnit.  Den  Sidstnævnte  hen- 

hører maaskee  til  de  gehaltrigere,  men  dens  oxyderede  Tilstand 

tillod  ingen  nærmere  Undersø  geise. 

I  det  i  Noten  paa  denne  Side  omtalte  Manuscript  af  De- 

vegge  fremholdes  af  denne  med  Hensyn  til  de  omtrent  30  Stykker, 

der  ere  af  samme  Typ  som  No.  6,  at  de  ere  af  raaere  og  mere 

klodset  Arbeide  i  Betegnelser  og  Skrifttræk  end  Magnus  den  Godes 

Penninge  i  Almindelighed,  og  det  var  som  anført  ikke  uden  Tvivl, 

at  de  sammesteds  bleve  optagne  som  denne  Konge  tilhørende. 

Mynten  No.  6  har  nærmere  beskreven  følgende  Kjendetegn: 

1)  Adversen:  En  siddende  Helgenfigur  med  Glorie;  til  venstre 

er  den  høire  Arm  oprakt  og  over  ligesom  under  denne  anbragt 
en  Rose. 

2)  Reversen:  Et  stort  dobbelt  Kors,  med  et  større  Punkt  i 

Midten  og  flere  deromkring;  i  hver  Korsets  Vinkel  en  Halv- 

maane.  Den  noget  slidte  og  afbrudte  Reversomskrift  maa  læ- 

ses saaledes:  -f"*  j^f)  \  JfQ  I  •  I '  rimeliS  bety" 

+  DVRKIL:LVII  Mohra  Katalog  No.  1875,  Pag.  155. 
Efter  nøiagtige  Afbildningcr,  forfattede  omtrent  ved  1820 

af  Devcgge  og  opførte  blandt  Magnus  den  Godes  Mynter, 
men  ham  med  Tvivl  tillagte.  Til  disse  Avbildninger  hører 

den  ikke  udgivne  Beskrivelse  over  samtlige  Devegge  be- 
kjendte  Mynter  fra  Magnus  den  Gode. 

-fDVKRPF:NVN  Devegges  Katalog  No.  165,  Pag.  210.  Kbhv.  1851. 
+  DVRKILIU1  II     Do.        Do.       -     164,       Do.  Do. 
+  DVRKIL:NI  Berliner-Blåtter  for  Aaret  1864. 

1  I  No.  6  er  noget  af  Præpositionen  og  af  Myntstedets  Navne  afbrudt. 

+  DVRKIL-IILIM 
+  DVRKIF:NVII1 
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der  dette  Lefvine  i  hwndi\  Der  er  4  andre  Mynter  af  Typen  fra  samme 

Myntmester,  men  disse  med  latinske  Skrifttræk  paa  Reverserne; 

denne  Mands  Navn  forefindes  og  paa  Mynt  fra  Harald  Hein  og 

Knut  den  Hellige.  Overhoved  have  Adverserne,  om  end  Figuren 

svarer  ved  alle  bekjendte  i  det  Hele  til  den  i  No.  6,  forskjellige 

smaa  Afvigelser  fra  hverandre,  saasom  flere  eller  færre  Roser 

o.  d.  1.  Af  Reverserne  er  der  6  Stykker  med  Runelegender;  paa  25 

ere  de  latinske.  Det  hele  Antal  Penninge  af  Typen  er  præget  af 

20  eller  21  Myntmestere,  nemlig: 

Atsor,  Kerfin,  Outhran,  Sumerled,  Sekri,  Sigvarth,  Svein,  As- 

mund, Bjørn,  Bosi,  Godvine,  Kami,  Lefvine,  (Srinc?),  Otbeor,  Svafa, 

Svartabrand,  Thorgot,  Thurkel  og  Ulf.2  —  Runelegender  paa  Re- 
verserne forefindes  fra  Atsor,  Kerfin,  Outhran,  Sekri,  Sigvarth  og 

Svein. 

Efter  det,  som  ovenfor  er  anmærket,  synes  der  at  være  god 

Grund,  om  end  ikke  aldeles  afgjørende  Beviis,  for  den  Formening, 

at  Mynten  No.  6,  den  fra  Simoitzel  tilligemed  de  øvrige  af  Typ 

som  disse,  ere  fremkomne  efter  Magnus  den  Godes  Tid  og  tilhøre 

1  Runen  )(  i  Myntmesternavnet  er  feilskaaret  for  \  •  Den  derefter  følgende 
utydelige  Bogstav  mellem  \  og  |  skal  vel  være  O,  hvorved  Navnet  i  det  Hele 

bliver  Lefviao,  istedetfor  Lefvine,  som  maatte  være  det  rette.  Saadan  urigtig  An- 
vendelse af  Bogstaver  forekommer  ikke  sjelden. 

2  Myntmestere  med  Navnene  Asmund,  Bosi,  Atsor.  Godvine,  Outhbjørn,  Segrim, 
Sumerled,  Svafa,  Svartebrand,  Svein  og  Thorgot  have  med  flere  ogsaa  præget  for 
Magnus  den  Gode.  For  den  Sven  Estrithssøn  efterfølgende  Harald  Hein  findes 
blandt  andre  Myntmestere  Atsor,  Bosi,  Liofvin,  Svafa,  Thurgot  og  for  Knut  den 

Hellige  Astmund,  Atsor,  Bjørn,  Bosi,  Garfin,  Godvine,  Liofvine,  Othbjørn,  Si- 
vord,  Thurgot  og  Thurkil  som  Myntmestere  tilligemed  flere  Andre,  hvis  Navne 

ti  komme  her  i  Betrngtning.  Man  kan  af  dette  ikke  uddrage,  at  Mynten  No* 
6  og  Simoitzelpenningen  tilhøre  Magnus.  Af  denne  Konges  ældste  Præg.  hvad 
Adversen  angaar  og  med  Reverstyp  som  ved  No.  feB  Tab.  1  i  Myntværkct  fra 
Knut  den  Ifogttgei  i  England  slagne  Penninge,  har  man  en  Mynt  med  Omskrift: 
LEFP1NEONLINCO:  Lefvine  var  blandt  Hardeknuts  Myntmestere,  oj;  det  her 
omtalte:  Revcrsstempcl  til  Adversen  for  en  Mynt  fra  Magnus  har  Myntmesteren 
vistnok  bragt  fra  England  til  Danmark.  lian  forekommer  ellers  ikke  paa  andro 
Mynter  eller  paa  dem,  som  maa  antnges  yngre,  fra  Magnus  den  Gode.  See  om 
denne  Mynt  Antikvarisk  Tidsskrift  for  184f>,  S.  51. 
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Sven  Estrithssøns  senere  Regjeringsaar.  For  at  henlægge  dem  til 

førstnævnte  Konge  har  man,  foruden  den  oprindelige  langtfra  sikkre 

Tilegnelse  af  det  danske  Myntværks  Forfattere,  intet  andet,  som 

kan  kaldes  ret  antageligt,  at  støtte  sig  til.  end  en  noget  ufuldkom- 

men,  men  for  disse  Forfattere  afgjørende  Typlighed  af  Adversens 

Brystbillede  med  det  paa  nogle  faa  af  samme  Konges  aldeles  sik- 
kre Mynter.  Af  alt  det  Foranførte  maa  man  og  komme  til  den 

Slutning,  at  Nedlægningen  i  Jorden  af  Stangefundets  12  Penninge 

ei  kan  være  foregaaet  førend  i  1067,  eller  i  et  mindre  rimeligt  Tilfælde 

i  1066.  Men  da  det  er  usandsynligt,  at  den  noget  slidte  Mynt  No. 

4  er  nedgravet  umiddelbart  efter  sin  Fremkomst,  og  da  No.  5  maa 

af  flere  Grunde  antages  at  være  yngre  end  samme  Mynt  og  hen- 

føres til  en  lidt  sildigere  Tid,  navnlig  fordi  dens  Præg  og  slette 

Udførelse  samt  dens  mindre  Vægt  og  Størrelse  ligesom  ogsaa 

dens  bedre  Gehalt  henvise  til  en  endnu  ikke  forsvunden,  men 

med  Vexlingen  af  Regjering  noget  forandret  maadelig  Myntskole, 

saa  tør  det  vel  antages,  som  ligeledes  anført  flere  Steder,  at  Fun- 

det  blev  overgivet  Jorden  i  1070  eller  faa  Aar  senere  og  førend 

gehaltrigere  Penninge  bleve  et  mere  almindeligt  eller  det  sædvan- 
lige Betalingsmiddel,  hvilket  formodes  at  være  skeet  i  den  første 

Halvdeel  af  Olaf  Kyrres  Regjeringstid,  eller  mellem  1067  og  1080. 



„Alberts"  Expedition  til  Spidsbergen  i  November 

og  December  1872  og  dens  videnskabelige 

Resultater. 

Af 

H.  Mohii. 

(Foredraget  i  Medet  den  4de  April  1873). 

Gjennem  Stiftamtmanden  i  Tromsø  modtog  den  Norske  Re- 

gjering i  sidste  Høst,  1872,  Etterretning  om,  at  6  norske  Spids- 

bergen sfarere  ikke  vare  hjemkomne  til  en  Tid,  der  var  meget  se- 

nere end  den,  inden  hvilken  ellers  altid  disse  Fartøjer  pleje  at 

være  komne  tilbage  fra  deres  Fangstrejse.  Da  det  befrygtedes,  at 

disse  Fartøjers  Mandskaber  befandt  sig  i  Nød  paa  Spidsbergen  og 

det  ansaaes  muligt  at  kunne  udfri  dem,  inden  Vinterens  Komme, 

fra  et  ufrivilligt  Vinterophold  i  disse  Egne,  fragtede  Regjeringen 

strax  det  i  Tønsberg  hjemmehørende  Sælfangerdampskib  ,,  Albert"  og 
lod  det  udruste  til  en  Expedition  til  Spidsbergen  og  til  mulig 

Overvintring.  Til  Expeditionens  Leder  valgtes  Capitainlieutenant 

Otto,  medens  Skibets  Fører,  Capitain  L.  Hansen,  ogsaa  medfulgte. 

„ Albert"  er  den  videnskabelige  Verden  vel  bekjendt.  Det  er  det 
samme  Skib,  som,  udsendt  af  dets  daværende  Ejer,  Hr.  Rosenthal 

i  Bremen,  gjorde  den  bekjendte  Expedition  til  Øst-Ishavet  1869 

under  Dr.  Bessels?s  videnskabelige  Ledelse.  Fra  det  meteorologiske 
Institut  blev  medsendt  Expeditionen  en  Samling  af  Therniometre, 

alle  nojagtig  verificerede,  til  Bestemmelse  af  Luftens  og  Havvan- 

dets  Temperatur.  Expeditionens  Øjemed,  der  fordrede  den  hurtigst 

mulige  Sejlads,  tillod  ikke  Tanken  om  at  fa  a  udført  Dybvandstem- 

peraturmaalinger.  rril  [agttagelse  af  Lufttrykket  tjente  det  Skibet 
tilhørende  Aneroidbarometer. 
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Albert  forlod  Horten  om  Middagen  den  10de  November  1872, 

passerede  Lindesnes  den  lite  om  Formiddagen,  Stat  den  13de 

om  Eftermiddagen,  gik  ind  Vestfjorden  den  16de  om  Aftenen  og 

ankom  til  Tromsø  tidlig  om  Morgenen  den  19de  November.  Ef- 

terat  have  indtaget  saameget  Kul,  som  kunde  medtages,  og  faaet 

ombord  4  Spidsbergensfarere  som  Kjendtmænd  forlod  Expeditionen 

Tromsø  om  Morgenen  den  20de.  Nogle  Timer  senere  meldte  Amt- 
manden  i  Hammerfest  til  Stiftamtmanden  i  Tromsø,  at  det  ene  af 

de  savnede  Fartøjer  var  kommet  ind  til  Hammerfest  med  en  Besæt- 

ning  foruden  sin  egen  og  med  Efterretning  om,  at  endnu  et  Fartøj 

var  i  Vente  med  to  Besætninger  ombord,  medens  de  4  foiiadte 

Fartøjer  laa  indefrosne  ved  Graahuk  paa  Spidsbergens  Nordside 

og  de  to  tilbageværende  Besætninger  med  sine  Baade  havde  søgt 

hen  til  det  af  den  svenske  Bergverksexpedition  byggede  Proviant- 

hus  ved  Cap  Thordsen  i  Isfjorden.  Øjeblikkelig  blev  Postdamp- 

skibet  „Throndhjem",  Capt.  Beck,  afsendt  fra  Tromsø  for  om  muligt 

at  indhente  „Albert".  Dette  lykkedes  ogsaa  om  Natten  udenfor 

Fuglø.  „Albert"  gik  da  til  Hammerfest,  hvor  Expeditionen  modtog 

de  ankomne  Efterretninger  og  sejlede  fra  Hammerfest  ved  Mid- 
dagstider den  21de  November  med  Cours  for  Isfjorden.  Medens 

Albert  var  paa  Vejen  til  Spidsbergen,  kom  det  andet  af  de  ude- 
blevne  Fangstfartøjer  tilbage  til  Tromsø. 

Med  temmelig  gunstigt  Vejr  naaede  „ Albert'-,  idet  Coursen 
lagdes  vestenom  Bjørne-Øen  (Beeren-Eiland),  der  passeredes  den 

23de  om  Formiddagen,  op  til  Bredden  af  Spidsbergens  Sydkap. 

Her  blev  det  den  24de  November  overfaldt  af  en  Storm  af  Øst, 

der  vårede  i  4  Dage  uden  Afbrydelse.  For  ikke  at  drive  ind  paa 

Isen,  der  maatte  antages  at  ligge  vestenfor  og  nordenfor,  lagde 

Captl.  Otto  Fartøjet  sydover,  men  drev,  uagtet  Dampen  benyt- 

tedes  foråt  holde  Fartøjet  under  Manøvre,  temmelig  sterkt  vest- 

over. Søen  var  meget  voldsom,  den  betegnes  i  Journalen  med  8 

efter  Scalaen  0  til  9.  Rorpinden  brækkede,  og  Rorets  Beslag  til- 

føjedes  nogen  Skade.  Heldigvis  havdes  en  Reserve-Rorpind,  der 

blev  indsat.  Under  fremdeles  sterk  Søgang  holdtes  Coursen  syd- 
over indtil  den  29de  om  Aftenen,  da  man  var  drevet  helt  ned  paa 
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74x/2  Grads  Bredde.  Da  Vejret  nu  var  blevet  roligere,  sattes 
Coursen  atter  nordover,  men  den  Iste  December  kom  atter  en 

rasende  Storm  fra  Sydost,  der  tvang  Expeditionen  til  for  anden 

Gang  at  vende  om.  Af  Kulforraadet  var  nu  saameget  medgaaet, 

at  Resten  ikke  ansaaes  tilstrækkelig  til  at  kunne  udføre  Expedi- 

tionens  Øjemecl.  Man  satte  derfor  Coursen  paa  Tromsø,  udenfor 

hvilket  Sted  man  kom  den  7de  December.  Mørket  og  tyk  Luft 

var  til  Hinder  for  at  anløbe  Tromsø  med  det  samme,  medens  Vin- 

den var  gunstig  for  Rejsens  Fortsættelse  sydover.  Denne  fortsattes 

derfor  med  fremdeles  gunstig  Vind,  indtil  Fartøjet  den  14de  De- 

cember løb  ind  til  Christianssand  og  den  16de  December  kom 

tilbage  til  Tønsberg. 

Under  hele  Rejsen  lod  Captl.  Otto  udføre  regelmæssige  meteoro- 
logiske Observationer  efter  det  af  det  meteorologiske  Institut  givne 

Schema.  Observationerne  gjordes  hver  Morgen  og  Aften  Kl.  8. 

Fra  den  23de  November  til  den  5te  December  blev  Havvandets 

Temperatur  observeret  hver  Vagt.  Da  Indholdet  af  denne  meteo- 
rologiske Journal  har  Interesse  saavel  for  Meteorologien  som  for 

den  physiske  Geografi,  meddeles  det  i  Fuldstændighed  som  Tillæg 

til  denne  Afhandling.  Barometerhøjderne  ere  reducerede  for 

Aneroidbarometrets  Fejl.  Barometrets  Temperatur  varierede  un- 

der hele  Rejsen  kun  nogle  faa  Grader.  Dets  constante  Fejl  er 

bestemt  ved  Sammenligning  mellem  Skibsobservationerne  og  Ob- 

servationer i  Land  der,  hvor  Fartøjet  var  tilankers  eller  den  af 

det  meteorologiske  Instituts  Vejrkarter  fundne  sandsynligste  Ba- 

rometerhøjde  paa  Skibets  paaværende  Plads  Kl.  8  Morgen  de  Dage, 

da  det  sejlede  langs  med  den  norske  Kyst.  Saaledes  fandtes 

Aneroidbarometrets  Correction  (der  indeslutter  Reduction  til  Havets 

Overflade) 

paa  Rejsen  fra  Horten  til  Tromsø  8  Sammenligninger   —  2,4mm 

i  Tromsø  2         —  —  2,75 

paa  Tilbagerejsen  fra  Stat  til  Tønsberg  5  Sammenl.   —  1,5 

i  Christianssand  (sml.  m.  Oxø)  1  —  1,4   
Efter  dette  er  Correction  antaget : 
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ved  Afrejsen  fra  Hammerfest  —  2,6mm 

ved  Hjemkomsten  fra  Ishavet  —  1,5 
Det  synes  saaledes,  at  Aneroidbarometret  under  Farten  i 

Ishavet  har  forandret  sin  Correction  ifloget.  I  den  som  Tillæg 

meddelte  Journal  ere  Barometerhøjderne  corrigerede  efter  en  over- 
ensstemmende med  de  ovenstaaende  Tal  med  Tiden  jevnt  varierende 

Correction. 

Luftens  og  Våndets  Temperatur  er  observeret  paa  nærmeste 

kvart  Grad  C.  med  Thermometre,  hvis  Fejl  ikke  overstiger  0°.l  C. 
Vindens  Retning  er  efter  Compasset.    Paa  det  norske  Kystkart  for 

Strækningen  fra  Nordkap  til  Vardø  findes  angivet: 

Misvisningen  for  1842    .    .    8°.5  Vest 

—         „    1866    .    .    5°.0  — 

hvilket  giver  en  aarlig  Aftagen  af  0°.14. 
Ved  Nordkap  give  Kystkarterne : 

Misvisning  i  1867    .    .    .    6°.5  Vest 

Forandring  i  5  Aar     .    .    0°.7  — 

Misvisning  i  1872  .    .    .    5°.8  Vest. 
Efter  det  svenske  Spidsbergenskart  af  1865  er  ved  Isfjorden 

paa  Spidsbergen 

Misvisningen  i  1861  ...    20°  Vest 

Forandring  i  11  Aar.    .    .     1°.5  — 

Misvisning  i  1872    .    .    .    18°.5  Vest. 
Under  Rejsen  i  Ishavet  har  saaledes  Misvisningen  varieret  fra 

V2  til  henimod  2  Streger,  medens  Vindens  Retning  kun  er  noteret 

paa  2  Stregers  Nøjagtighed.    Jeg  har  derfor  foretrukket  at  give 

de  misvisende  Vindretninger. 

Vindens  Styrke  er  noteret  efter  Scalaen  0 — 6,  hvor  0  =  Stille, 

1  =  svag,  2  .=  laber,  3  =  frisk  Kuling,  4  =  sterk  Kuling, 

5  =  Storm  og  6  =  orkanagtig  Storm. 

Skydækket  er  givet  med  Tal  efter  Scalaen  0  til  10,  hvor  0  er 

klart  og  10  overskyet. 

Nedbør  er  noteret  med  Begyndelsesbogstaverne,  som  Sl.  = 

Slud,  S.  =  Sne,  Sb.  =  Snebyger,  Hb.  ==  Hagelbyger,  s.  =  lidt 
Sne  o.  s.  v. 
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Søgangen  er  betegnet  med  Tal  efter  Scalaen  0  til  9,  hvor  0 

er  Havblik  og  9  det  sterkest  oprørte  Hav. 

Med  Hensyn  til  Skibets  paaværende  Plads  under  Rejsen  til 

Spidsbergen  og  tilbage  ha*  jeg  fra  Captl.  Otto  modtaget  følgende 

Oplysninger. 

„Den  i  den  meteorologiske  Journal  anførte  Bredde  og  Længde 

er  ikke  Bestikkets.  Da  jeg  nemlig  paa  Tilbageturen  fra  Spids- 

bergen efter  Observationer  fandt,  at  Skibets  virkelige  paaværende 

Plads  var  en  ganske  anden,  end  Bestikket  viste,  rettede  jeg  i  Jour- 

nalen tilbage  for  hver  Dag,  hvad  Skibet  ifølge  de  erholdte  Obser- 

vationer sandsynligvis  havde  daglig  forandret  sin  Plads  mere  Nord 

og  Vest  hen,  end  den  ved  Loggen  erholdte  Fart  og  Coursen  udviste. 

Fra  den  21de  November,  da  sidste  Land  saaes,  til  den  4de  og 

5te  December,  da  jeg  fik  Observationer  (taalelig  gode,  ialfald  Bredde- 

observationer),  var  Skibet  kommet  2°  10'  nordligere  og  mere  end 

4°  vestligere,  end  Bestikket  viste. 
At  Driften  i  Stormvejret  og  den  svære  Sø  vanskelig  kunde 

bestemmes,  isærdeleshed  da  Mørket  ikke  tillod  at  se  Kjølvandet, 

er  ganske  klart.  Efter  Capt.  Hansens  Erfaring  med  Skibet  under 

tildels  lignende  Omstændigheder  blev  Driften  beregnet  til  6  Stre- 
ger,  hvilket  synes  at  burde  være  tilstrækkeligt.  Da  Skibet  under 

den  5  Dages  Storm  stadig  laa  sydover,  og  da  det  har  vist  sig  at 

være  kommet  baade  nordligere  og  vestligere  end  beregnet,  skulde 

dette  tyde  paa,  at  der  var  beregnet  forlidet  Drift,  men  selv  om 

man  regner  8  Stregers  Drift,  er  Forskjellen  mellem  Bestikket  og 

den  virkelige  paaværende  Plads  altfor  stor  til  ikke  at  hidrøre  fra 

en  temmelig  betydelig  Strøm,  der  gaar  i  nordvestlig  Retning.  De 

kjendte  Mænd  vare  alle  enige  i  at  have  bemærket  om  Sommeren 

og  tidlig  paa  Høsten  en  Strøm  paa  Vestsiden  af  Spidsbergen,  som 

sætter  Nordvest  eller  Nordnordvest  hen.  Med  nogenlunde  Be- 

stemthed  at  kunne  angive  Strømmens  Fart  er  vist  vanskeligt." 

Idet  vi  sammenstille  Observationerne  fra  Albert"-Expeditionen 

med  de  meteorologiske  Observationer  fra  det  nordlige  og  nord- 

vestlige Europas  Kyster,  tinde  vi  tiere  interessante  Resultater,  der 

vise  den  store  Betydning,  som  Iagttagelser  fra  de  arctiske  Farvande 
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have.  Foruden  Observationer  fra  de  norske  Stationer  ere  saadanne 

benyttede  fra  Thorshavn  paa  Færøerne  (sendt  fra  det  danske  me- 

teorologiske Institut),  fra  de  Britiske  Øer  (sendt  fra  Meteorological 

Office  i  London),  samt  fra  flere  andre  Steder,  navnlig  Rusland 

(sendt  fra  det  physikalske  Centralobservatorium  i  St.  Petersburg). 

Lufttrykket  og  Vinden.  I  den  Tid,  Albert  tilbragte  i  Ishavet, 

var  Lufttrykket  saavel  der  som  over  Nordvest-Europa  lavt.  Den 
23de  November  om  Morgenen  var  der  et  Minimum  af  Lufttryk  ved 

Irlands  Vestkyst,  hvor  Barometret  stod  saa  lavt  som  720mm.  Det 

havde  faldt  i  Valentia  15mm  i  foregaaende  12  Timer.  Den  Hvir- 

vel,  som  hører  til  dette  Minimum,  havde  en  meget  langstrakt  Form. 

Thi  medens  Vinden  var  sterk  sydlig  over  Irland  og  England,  Nord- 

søen  og  det  sydlige  Norge,  Sverige  samt  Østersøen,  sydøstlig  i 

Skotland  og  det  nordlige  Norge  indtil  Nordkap,  var  den  paa  Fær- 
øerne Nordost.  I  Løbet  af  Dagen  og  den  følgende  Nat  stiger 

Barometret  raskt  i  Valentia,  medens  det  synker  raskt  i  Thurso 

(nordi.  Skotland),  paa  Færøerne,  hvor  Vinden  Kl.  2  Eft.  var  Syd- 

ost,  og  synker  langsomt  paa  hele  Norges  Vestkyst.  Dette  antyder, 

at  det  barometriske  Minimum  flytter  sig  nordøstover  henimod 

Færøerne  og  de  skotske  Øer. 

Den  24de  om  Morgenen  findes  det  laveste  Lufttryk  paa  Strø- 
get  meil  em  Færøerne  og  Skotland.  I  Thorshavn  er  det  stille 

Formiddag  og  Ettermiddag,  medens  det  paa  Norges  Vestkyst  fra 

Stat  til  Lister,  hvor  Barometret  er  steget  lidt  om  Natten,  blæser 

en  Storm  af  Syd.  Nordenfor  Polarcirkelen  er  Vinden  paa  Norges 

Kyst  sydøstlig  til  nordøstlig  og  oppe  under  Spidsbergen  nordostlig. 

Barometret  har  om  Morgenen  naaet  sit  Minimum  i  Thorshavn  og 

i  Thurso  og  stiger  raskt  i  det  følgende  Døgn.  Paa  Norges  Vest- 

kyst indtil  Tromsø  er  det  samme  Tilfældet,  dog  Stigningen  lang- 
sommere, jo  længere  nordetter.  I  Finmarken  er  Barometret  endnu 

i  Faldende  indtil  om  Aftenen,  ligesaa  i  Sydvest  for  Spidsbergen, 
hvor  Albert  er. 

Den  25de  om  Morgenen  er  Barometret  atter  i  sterkt  Fald  i 

Valentia,  udenfor  hvilket  Sted  der  er  et  barometrisk  Minimum 

med  730mm  Lufttryk.    Sydlige  Vinde  paa  de  Britiske  Øer,  i  Nord- 
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søen  og  i  Norge  indtil  65°  Bredde.  Paa  Færøerne  er  Vinden 
1  estlig,  i  Lofoten  og  Vesteraalen  Sydvestlig.  Barometret  falder 

indtil  om  Eftermiddagen  i  Valentia.  Det  falder  hele  det  næste 

Døgn  i  Thurso.  Paa  Færøerne  er  Barometret  i  Stigende.  Paa 

Norges  Vestkyst  falder  det  indtil  Lofoten,  men  er  i  Stigende  i 

Finmarken.  „  Albert"  har  op-  og  nedgaaende  Barometer  og  Storm  af 

Ost  ved  Spidsbergen.  Barometrets  og  Vindens  Forhold  paa  Fær- 

øerne, nemlig  stigende  Barometer  med  nordvestlig  til  senere  vest- 

lig Vind  fra  den  foregaaende  Aften  til  Morgenen  den  25de  tyder 

paa,  at  det  barometriske  Minimum,  som  var  ved  Valentia  om  Mor- 

genen den  23de,  og  som  passerede  Færøerne  den  24de,  har  flyttet 

sig  videre  nordover  den  25de.  Paa  dets  Østside  blæse  de  sydlige 

og  sydvestlige  Vinde  i  det  nordlige  Norge,  paa  dets  Nordside  er 

det,  at  „Albert"  har  Storm  af  Ost.  Det  barometriske  Minimum, 
som  den  25de  viser  sig  ved  Valentia,  er  et  fra  det  første  forskjelligt, 

Den  26de  om  Morgenen  har  det  barometriske  Minimum,  der 

igaar  var  udenfor  Valentia,  flyttet  sig  op  til  Skotland.  Vinden  er 

sydvestlig  i  Irland  og  i  England,  sydlig  i  Nordsøen  og  det  sydlige 

Norge,  sydostlig  nordenfor  Dovre  og  paa  Shetland  og  nordostlig 

paa  Færøerne.  Barometret  stiger  i  Valentia,  har  et  Minimum  i 

Thurso  og  i  Thorshavn.  Det  holder  sig  lavt  hele  Dagen  i  Skudes- 
nes.  I  det  nordlige  Norge  falder  Barometret  fra  Christiansund  til 

Vardø,  men  det  stiger  ved  den  76de  Breddegrad,  hvor  „Albert'1  er 

midt  i  Stormen  fra  Øst.  I  Lofoten  er  Vinden  sydlig,  i  Hammer- 

fest og  Vardø  østlig.  Dette  sidste  Vindsystem  tilhører  et  baro- 

metrisk  Minimum,  der  nu  ligger,  som  det  synes,  mellem  Spidsbergen, 

Norge  og  Jan  Mayn,  det  samme,  som  vi  have  forfulgt  siden  den 

23de  fra  Irlands  Vestkyst  af. 

Den  27de  om  Morgenen  tinder  man  et  Strøg  med  lavest  Luft- 

tryk  (733mm)  og  stille  Vejr  langs  Norges  Vestkyst  fra  Bergen  til 
henimod  Bodø.  Det  ser  ud,  som  om  de  to  adskilte  barometriske 

Minima,  som  vi  have  forfulgt  de  foregaaende  Dage.  nu  ere  gaaede 

sammen  i  et.  Barometret,  der  stiger  raskt  i  Valentia,  i  Thurso, 

i  Thorshavn,  begynder  netop  at  stige  paa  Norges  Vestkyst  efter  et 

Minimum.    1  Vardo  naaes  Minimum  forst  om  Aftenen,  men  ..Albert", 
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paa  næsten  76°  Bredde,  har  hele  Dagen  raskt  stigende  Barometer. 
Altsaa  passerer  det  barometriske  Minimum  Norges  Vestkyst  denne 

Morgen.  Vinden  er  vestlig  i  England,  Nordsøen  og  Danmark,  syd- 

vestlig i  det  sydligste  Norge  og  Østersøen,  sydlig  i  Finland  og  det 

nordlige  Rusland,  svag  sydostlig  i  Haparanda,  ved  Foldenfjord  og 

Fruholmen,  østlig  i  Bodø  og  Vardø,  samt  paa  763/4°  N.  Br.  1072° 

østl.  Længde  (,,Alberts"  Sted),  nordlig  i  Lofoten,  paa  Færøerne  og 
Shetland,  og  endelig  nordvestlig  i  Skotland. 

Den  28de  pm  Morgenen  er  Barometret  i  Stigende  overalt  i 

Norge  og  oppe  paa  den  75de  Breddegrad.  Det  barometriske  Mi- 

nimum har  flyttet  sig  østover  til  Finland.  Vinden  er  vestlig  i  det 

sydlige  Norge  og  Sverige,  i  Danmark  og  Østersøen,  sydvestlig  i 

Dorpat,  Petersburg  og  Moskva,  sydostlig  i  Arkhangelsk,  østlig  i 

Finmarken  og  Ishavet  (75°  N.  Br.  10°  østl.  Længde),  nordvestlig 
paa  det  nordlige  Norges  Vestkyst,  ved  den  bottniske  Bugt  og  i  det 

sydlige  Finland.  Længere  Vest,  i  Irland,  i  Skotland  og  paa  Færøerne 
falder  Barometret  atter. 

Den  29de  om  Morgenen  er  det  barometriske  Minimum  fra 

Finland  gaaet  østover  og  lidt  sydover  til  et  Sted  mellem  Arkhan- 

gelsk og  Moskva.  Vestlig  til  nordvestlig  Vind  i  Finland  og  Pe- 

tersburg, vestlig  i  Moskva,  østlig  i  Arkhangelsk,  nordlig  i  Hapa- 

randa. I  Ishavet  er  Stormen  ophørt,  men  Vinden  fremdeles  østlig. 

Denne  Vind  slutter  sig  imidlertid  nu  ikke  længer  til  Hvirvelcentret 

i  Rusland,  men  tilhører  det  barometriske  Minimums  System,'  som 
vestenfra  kommer  ind  mod  Nordeuropa,  med  sydlige  Vinde  og  fal- 

dende Barometer  fra  Irland  til  Stat. 

Den  30te  om  Morgenen  er  det  absolute  Minimum  vestenfor 

Valentia  (720mm  omtrent),  hvor  Barometret  er  faldt  15mm  i  12  Ti- 

mer; ogsaa  iThurso  er  et  raskt  Fald,  medens  Thorshavn  har  roligt 

Barometer  og  østlig  Vind,  og  lignende  fortsættes  Forholdet  mellem 

Island  og  Norge,  som  det  synes,  op  til  „Alberts"  Plads  paa  743/4° 

N.  Br.  og  10V2°  østl.  Længde.  Et  Maximum  af  Lufttryk  ligger  fra 

Nord  mod  Syd  fra  Nordkap  til  nedover  Østersøen.  I  det  nord- 

lige Rusland  spores  det  tidligere  Lufttryksminimum  i  Sydost  for 

Arkhangelsk,  hvor  Vinden  er  gaaet  om  paa  Nord.    Det  nye  fra 
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Vesten  kommende  Minimum  har  den  følgende  Dag  ingen  Frem- 

gang mod  Øst.    I  Ishavet  fik  „Albert"  denne  Dag  sin  anden  Storm. 

De  sterke  østlige  Vinde,  som  „Albertu  fik  paa  Strøget  mellem 

Spidsb ergen  og  den  75de  Breddegrad,  tilhøre  saaledes  Nordsiden  af 

det  Vindsystem,  der  ledsagede  et  barometrisk  Minimum,  som  be- 

fandt  sig  paa  sydligere  Bredder.  Efter  de  foreliggende  Observa- 

tioner  synes  et  saadant  Minimum  paa  den  for  disse  sædvanlige 

Maade  at  være  kommet  vestenfra,  fra  Atlanterhavet,  at  have  vist 

sig  forst  den  23de  November  vestenfor  Irland,  derfra  at  have  flyttet 

sig  mod  NNO  over  Færøerne  og  de  Skotske  Øer  den  24de  og  videre 

nordover  den  25de  og  26de,  hvorpaa  det  har  tåget  Vejen  østover, 

idet  det  passerede  Norges  Kyst  den  27de.  Paa  denne  Tid  havde 

det  forenet  sig  med  et  nyt  barometrisk  Minimum,  der  den  25de 

viste  sig  udenfor  Irland  og  den  26de  passerede  Skotland,  saaledes 

at  Minimumszonen  den  27de  blev  meget  langstrakt  langs  Norges 

Vestkyst.  Den  28de  var  det  samlede  Minimum  gaaet  østover  til 

Finland  og  havde  antaget  en  mere  rundagtig  Form;  den  29de  val- 

det, med  sin  største  Axe  Øst-Vest,  i  Nordrusland  i  Syd  for  Arkh- 

angelsk og  den  30te  i  Sydost  for  Arkhangelsk.  Imidlertid  kom 

et  nyt  barometrisk  Minimum  fra  Atlanterhavet  mod  Nordvesteuropa, 

men  uden  at  skride  videre  frem  over  de  nordlige  Egne.  Til  dette 

hører  „Alberts"  Vind  fra  den  29de  November  af.  Styrken  af  de 

østlige  Vinde,  som  ,,Albert''  havde  i  Stormdagene  den  24de  til 
27de  November  og  ligeledes  den  Iste  December,  kan  vanskelig 

henføres  til  særdeles  lave  Lufttryk  i  de  nævnte  barometriske  Mi- 

nima i  Sammenligning  med  Lufttrykket  paa  „Albertsu  paaværende 

Plads.  Tin  disse  Minima  passerede  langt  søndenfor  ..Albert",  og, 
saavidt  man  af  vore  Vejrkarter  kan  se,  synes  de  barometriske 

Gradienter  mellem  ..Alberts"  Plads  og  det  barometriske  Minimums 

Plads  ikke  at  have  røret  særdeles  sterke.  Muligheden  af  en  saa- 

dan  Fordeling  af  Lufttrykket  tor  dog  ikke  benegtes,  navnlig  den 

25de  til  28de  November.  Imidlertid  synes  det  ikke  usandsynligt, 

at  de  sterke  Gradienter,  der  haye  betinget  Stormvindene,  skrive 

sig  fra  et  meget  hojt  Lufttryk  over  Spidsbergen.  Som  vi  senere 

skulle  se,  var  Havet  i  Sydvest  for  Spidsbergen  forholdsvis  varmt 
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i  Overfladen,  medens  Luften  var  meget  koldere.  Det  er  ikke 

usandsynligt,  at  Contrasten  mellem  det  varme  Hav  og  det  kolde 

Spidsbergenland  her,  saaledes  som  jevnlig  er  Tilfældet  paa  Norges 

Kyst  om  Vinteren,  har  været  ledsaget  af  en  Forskjel  i  Lufttrykket, 

saaledes  at  dette  over  det  kolde  Land  har  været  betydelig  højere 

end  over  det  varmere  Hav.  Ligesom  Vinden  i  Norge  om  Vinteren 

staar  ud  af  Fjordene  mod  de  mildere  Kystegne,  saaledes  staar 

sandsynligvis  en  efter  Forholdene  endnu  sterkere  Vind  ud  af  Fjor- 

dene paa  Vestspidsbergen  mod  den  varme  Rende  af  Havet,  som 

stryger  langs  Spidsb ergens  Vestkyst.  Sterke  Østenvinde  paa  Spids- 
bergens  aabne  Vestkyst  turde  høre  til  de  normale  Vejrforholde 

om  Vinteren  paa  disse  Kanter.  Vi  have  ingen  Iagttagelser,  der 

oplyse  om  Isforholdene  østenfor  det  Strøg,  hvor  „Albert"  befandt 
sig  i  de  sidste  Dage  af  November  og  de  første  Dage  afDecember, 

Men  Havets  Isothermer  vise  en  aftagende  Temperatur  mod  Øst,  og 

efter  al  Sandsynlighed  er  Afstanden  til  den  faste  Is  saa  silde  paa 

Aaret  ikke  meget  stor.  Denne  Fastis,  der  maa  søges  søndenfor 

Østspidsbergen  og  et  Stykke  ned  mod  Bjørneøen,  omtrent  paa  20 

Graders  østlig  Længde,  vil  have  den  samme  Virkning  som  Spids- 

b ergens  Fastland  til  at  fremkalde  lav  Varmegrad  i  Luften  og  et 

tilsvarende  højere  Lufttryk.  Det  tør  antages  sandsynligt,  at  en 

her  liggende  Fastisflade,  der  strakte  sig  langt  østover,  har  været 

medvirkende  til  at  fremkalde  det  højere  Lufttryk,  hvis  Virkning  vi 

erfare  i  de  sterke  østlige  Vinde,  som  „Albert"  mødte. 

Da  „Albert"  befandt  sig  paa  Opturen  mellem  Bjørneøen  og 

Spidsbergen,  den  23de  og  24de  November,  var  Vinden  frisk  nord- 

østlig. Det  var  først,  da  den  kom  under  Bredden  af  Sydkap,  at 

Stormen  begyndte,  og  den  vedblev,  helt  indtil  Skibet  var  kommet 

ned  igjen  heniinod  Bjørneøens  Bredde.  Det  har  altsaa  været  særegne 

Forhold,  der  i  Dagene  den  24de  til  27de  November  fremkaldte 

den  Fordeling  af  Lufttrykket,  som  gav  den  sterke  Storm.  Hvilke 

disse  særegne  Forhold  vare,  er  det  ikke  muligt  at  paavise.  Vi 

blive  her  staaende  ved  Meteorologiens  endnu  uløste  Hovedproblem, 

Lovene  for  Lufttrykkets  Forandring.  Vi  kunne  alene,  som  oven- 

for er  gjort,  henpege  paa  de  almindelige  Forhold,  om  hvilke  vi 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1873.  24 
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vide,  at  de  ledsages  af  en  saadan  Fordeling  af  Lufttrykket  som 

den,  der  gav  de  østlige  Vinde. 

Luftens  Temperatur.  Fra  den  21de  November,  da  „ Albert" 
forlod  Hammerfest,  til  den  7de  December,  da  den  paa  Sydgaaende 

atter  passerede  den  71de  Breddegrad,  havde  man  den  højeste  Tem- 

peratur i  Luften  den  22de  November  med  sydlige  Vinde,  mellem 

Norge  og  Bjørneøen.  I  Hammerfest  var  Temperaturen  den  21de 

—  I0."»  1..  saasnart  man  kom  ud  fra  Landet  steg  Temperaturen, 

saa  at  den  om  Aftenen  samme  Dag  var  +  0°.75  og  den  næste  Dag 

-h  2°.  Fra  den  23de  til  den  25de  November,  mellem  Bjørneøen 

og  Spidsbergen,  var  Temperaturen  i  Synkende,  fra  —  0.°5  til  —  2°. 

Den  26de  om  Aftenen  steg  den,  midt  under  Stormen,  til  -f-  0°.5, 
men  faldt  sterkt  igjen  de  følgende  Dage.  Den  30te  om  Morgenen 

havde  man  den  laveste  Temperatur  under  Opholdet  i  Ishavet,  nem- 

lig —  8°.25.  I  de  følgende  Dage  gik  Temperaturen  op  og  ned, 
dog  saaledes  at  den  i  det  hele  steg,  eftersom  man  kom  sydover. 

Sammenligner  man  Temperaturen  paa  „Alberts"  Plads  med 
den  samtidige  Temperatur  i  det  nordlige  Norge,  paa  Fruholmen,  i 

Tromsø  og  i  Alten,  ved  Hjelp  af  Femdagsmedia,  saa  faar  man: 

„  Albert." 

Fruholm. Tromsø. Alten. 

Nov.  22  til  2G 
0°.24 0°.19 

0°.22 
—  2°.48 

Nov.  27  til  Dec.  1 
—  5.80 —  3.49 

—  3.38 
—  8.33 

Dec.  2  til  6 
—  3.40 

—  7.77 
—  9.62 —  15.42 

Middel -  2°.99 —  3°.69 —  4°.26 
—  8°.  74 

ObserveretMaximum 
2°.0 

3°.4 G°.S 1°.5 

Nov.  22. Nov.  25. Nov.  25. Nov.  23. 

—  Minimum —  8°.2 —  11°.4 -  11°.4 -  23°.2 

Nov.  30. Dec.  4. Dec.  6. Dec.  2. 

Normal        |  Novbr 

—  l°.l 
— 1°.7 -  4°.0 

Temperatur  (  Decbr. 

—  1.9 
-  3.2 

—  5.6 

Middel 
—  1°.5 —  2".r> 

—  4°.8 

Tiden  fra  den  22de  November  til  den  6te  December  indbefatter 

en  varm  og  en  kobl  Periode.  Den  højeste  Varme  indtræffer  tidligst 

i  Alten,  og  et  Par  Dage  senere  paa  Kysten  ved  Fruholm  og  Tromsø. 

Den  2*de  til  29de  November  gaar  Temperaturen  paa  alle  tre  Steder 
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ned  under  den  normale  Middeltemperatur  for  November  til  Decem- 

ber  og  naar  sit  Minimum  tidligst  i  Alten,  senere  paa  Fruholmen 

og  i  Tromsø.  „Albert",  der  forandrer  sin  paaværende  Plads,  har 
sin  laveste  Temperatur  allerede  den  30te  November. 

„Alberts"  midlere  Sted  i  Tiden  22de  November  til  GteDecember  er 

74°.3rNordbredde  og  14°.37'  østlig  Længde,  det  er  15  geogr.  Mil  ve- 

stenfor Bjørneøen.    Bjørneøens  Middeltemperatur  for  November  er1 

—  6°.l,  for  December  —  9°.l,  Middel  af  disse  Maaneder  —  7°.6. 

Middeltemperaturen  ombord  i  „Albert"  er  for  det  nævnte  Tidsrum 

—  3°.0,  altsaa  4°.6  højere.  Paa  Norges  nordlige  Kyst  er  for  samme 
Tidsrum  Temperaturen : 

i  Tromsø  1°.8  lavere  end  den  normale 

paa  Fruholmen  2.2  — --—  —  *  — 

i  Alten  3.9        —  — 

„ Albert"  synes  altsaa  athavehavt  nordenfor  den  71de  Bredde- 

grad en  Lufttemperatur,  der  er  meget  høj  i  Forhold  til  Bredde- 

graden. Dette  stadfæstes  fuldkommen,  naar  man  bemerker,  saa- 

ledes  som  ovenstaaende  Tabel  viser,  at  „Albertsu  Middeltemperatur 

i  det  nævnte  Tidsrum  var  —  3°.0,  medens  Fruholmen,  Tromsø  og 

Alten  have  respective  —  3°.7,  —  4°.3  og  —  8°. 7.  Ude  paa  Havet 

mellem  Norge  og  Spidsbergen,  vestenfor  Bjørneøen,  har  det  saale- 

des  gjennemsnitlig  været  mildere  Luft  end  paa  den  (3V20)  sydligere 
beliggende  Kyst  af  Norge.  Det  var  kun  i  Dagene  24de  Nov.  til 

2den  Dec,  at  „Albert"  havde  lavere  Temperatur  end  Fruholmen. 
Betragte  vi  Temperaturens  Variationer,  saa  finde  vi,  naar  vi 

regne  med  Dagsmedierne: 

„Albert.u         Fruholm.  Tromsø.  Alten. 

Maximum  2°.0  Nov.  22.  3°.0  Nov.  25.  4°.2.  Nov.  25  0°.9  Nov.  27. 

Minimum  —7.4  Nov.  30.  —10.6  Dec. 4. —10.4 Dec.  5.  -22.1  Dec.  2. 

Variation        9°.4  13°.6  14°.6  23°.0 

Her  viser  sig  Havets  Indflydelse  til  at  formindske  og  Landets 

til  at  forøge  Variationen  paa  det  tydeligste. 

Det  samme  viser  sig  ogsaa  af  de  absolute  Variationer,  der 

ifølge  Tabellen  paa  forrige  Side  ere: 

1  Zeitschrift  der  Oesterreicliischen  Gesellschaft  fur  Meteorologie,  V.  Bd.  pg.  345. 

24* 
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„  Albert. "  Fruholm.  Tromsø.  Alten. 
10°.2  14°.8  18°.2  24°.7 

Den  Strækning,  som  „  Albert"  har  befaret  nordenfor  den  71de  Bred- 
degrad, har  saaledes  med  Hensyn  til  Luftens  Temperatur  vist  den  samme 

Søklimatets  udprægede  Karakter,  som  Havet  udenfor  Norges  Vestkyst. 1 

Havets  Temperatur.  Efter  de  i  Captl.  Ottos  Journal  med- 

delte Observationer  har  jeg  construeret  et  Kart,  der  ved  Hjelp  af 

Isothermer  viser  Fordelingen  af  Havets  Temperatur  i  Overfladen 

under  „Alberts"  Rejse  fra  Fuglø  og  Hammerfest  til  Spidsbergen  og 
tilbage  til  den  69de  Breddegrad.  Kartet  viser  ogsaa  Skibets  Cours 

med  vedføjede  Datoer  (Middag).  Det  tjener  til  en  væsentlig  Op- 

lysning  om  de  interessante  Forhold,  vi  her  have  for  os,  at  Captl. 

Otto  lod  Havtemperaturen  observere  hver  Vagt  fra  den  23de  No- 
vember til  den  5te  December. 

Førend  jeg  gaar  over  til  den  nærmere  Beskrivelse  af  Havtem- 

peraturens  Forhold,  skal  jeg  søge  at  besvare  det  Spørgsmaal,  hvor- 
vidt de  i  Kartet  nedtegnede  Isothermer,  der  ere  trukne  efter  de 

virkelige  Observationer,  uden  nogen  Reduktion  ved  disse,  kan  an- 

tages  at  repræsentere  samtidige  og  normale  Forhold  i  det  af  „A1- 

bert"  gjennemrejste  Strøg.  Til  Besvarelsen  af  dette  Spørgsmaal 

vende  vi  os  til  de  Havtemperaturer,  der  ere  observerede  ved  Nor- 

ges Kyst.  Ved  Fruholmen  er  Havoverfladens  Middeltemperatur, 

udledet  af  5  til  C>  Aars  Observationer,  for  November  4°.8  og  for  De- 

cember 3°.2;2  Middel  af  disse  er  4°.0.  Den  21de  November,  da 

„Albertu  forlod  Hammerfest,  var  Havets  Temperatur  ved  Fruholmen 

4°.8.  Den  steg  i  de  følgende  Dage  og  naaede  sit  Maximum  (5°.2) 

den  25de.  Derpaa  faldt  den,  var  4°.0  den  30te  November,  og  naaede 

et  Minimum  (2°.7)  den  4de  December,  paa  hvilket  den  blev  staaende 

de  fire  følgende  Dage.  Den  hele  Variation  var  altsaa  '2°.5.  Det 

første  Maximum  falder  Bamtidigt  med  Lufttemperaturens  Maximum 

3°.0  (Dagajnediet)  den  25de  November.  Det  sidste  Minimum  falder 

ogsaa  Bamtidigt  med  Lufttemperaturene  (  -  10°.<l).  Medens  Luft- 

temperaturens Variation  er  i:>°.(i,  er  Havoverfladens  kun  2°.5,  det 

1  S<-  Klimatologi*  Norwegetll  rOB  II    Ifohn,  i  Pro£   Or.  Sohilbelers  Oie  rUanzon- 
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er  5  til  6  Gange  mindre.  I  Middel  er  Lufttemperaturens  aarlige 

Variation  paa  Fruholmen  l±°.7l  og  Havtemperaturens  6°.l,2  altsaa 
Forhold  som  2.4:  1.  I  Forhold  til  Lufttemperaturens  Variation  har 

altsaa  Havtemperaturens  Variation  ved  Fruholmen  under  „Alberts" 
Ophold  nordenfor  været  ringe.  Den  25de  November  var  Havet  ved 

Fruholmen  1°.0  varmere  end  normalt,  den  30te  November  havde 
Temperaturen  sin  normale  Værdi,  og  den  4de  December  var  den 

0°.7  koldere  end  den  normale.  Summen  af  de  sterkeste  Afvigelser 

fra  det  normale  Forhold  er  saaledes  1°.7.  Ved  Andenes  har 

Havtemperaturen  et  Maximum  omkring  den  26de  November  og  et 
Minimum  den  5te  December.  Den  hele  Variation  raellem  disse  er 

Grad.  Temperaturen  ligger  hele  Tiden  under  den  normale. 

Andenes  har  saaledes  en  Variation  af  Havtemperaturen,  der 

falder  sammen  med  Fruholmens,  forsaavidt  Epokerne  angaar,  medens 

Amplituden  er  større  og  de  absolute  Temperaturer  lavere  end  paa 

Fruholmen.  Det  har  imidlertid  paa  mange  Maader  vist  sig,  at  de 

ved  Andenes  maalte  Havtemperaturer  ikke  kunne  repræsentere 

Havet  udenfor.  Ved  Andenes  er  Havdybden  ringe,  og  samtlige  Va- 

riationer  blive  derved  forøgede,  idet  Havets  Temperatur  meget  let- 

tere følger  Luftens  end  der,  hvor  Havet  er  dybere.  Fruholmen  der- 
imod  synes  efter  alle  Merker  at  dømme  at  være  den  Station  af 

alle  vore  Fyrstationer,  hvor  Havets  Temperaturforhold  stemme 

bedst  overens  med  dem  paa  Havet  udenfor.  Men  selv  her  kan 

man  dog  vanskelig  tænke  sig  Virkningen  af  det  indenfor  liggende 

Land  aldeles  umerkelig.  Lufttemperaturens  Indflydelse  paa  Havets 

Overflade  er  en  Kjendsgjerning,  hvorom  den  samtidige  og  ligeartede 

Variation  i  begges  Temperatur  bærer  det  bedste  Vidnesbyrd.  Jo 

større  Lufttemperaturens  Variationer  ere,  desto  større  ere  ogsaa 

Havtemperaturens.  Nu  have  vi  seet,  at  Lufttemperaturens  Varia- 

tioner paa  Fruholmen  ere  mindre  end  i  Tromsø  og  betydelig  mindre 

end  i  Alten,  hvilke  Steder  ligge  længere  fra  Havet,  det  første  6  g. 

Mile,  det  andet  13  g.  Mil  fra  den  yderste  Kystrand,  som  Fruhol- 

men tilhører.    Vi  slutte  deraf,  at  Luftens  og  med  den  Havover- 

1  Kliraatologie  pag.  4. 
2  L.  c.  pag.  6. 
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fladens  Temperatur  paa  et  og  samme  Sted  paa  den  Havstrækning, 

hvor  „  Albert"  var,  har  en  forholdsvis  mindre  Variation  end  ved 
Fruholmen. 

Den  28de  til  29de  November  passerer  Luftens  Temperatur  sin 

normale  Værdi  for  denne  Tid  af  Aaret  ved  Fruholmen,  i  Tromsø 

og  i  Alten.  Den  30te  November  passerer  Havets  Temperatur  sin 

normale  Værdi  ved  Fruholm.  Vi  savne  Observationer  fra  Bjørneøen 

og  Spidsbergens  Vestkyst,  der  kunde  oplyse  os  om,  hvorvidt  Tempe- 

raturens Gang  paa  det  Strøg,  hvor  „Albert4  var,  var  overensstem- 

mende med  den.  som  den  havde  paa  Norges  Kyst.  At  „Alberts" 

Middeltemperatur  var  højere  end  den  normale  for  Bjørneøen,  for- 

klares ved  Contrasten  mellem  det  aabne  Hav,  hvori  „ Albert"  sej- 
lede,  og  den  mere  continentale  Beliggenhed  af  Bjørneøen  med 

Østishavets  Ismarker  bag  sig  mod  Øst,  uden  at  man  af  denne 

Temperatur-Modsætning  tør  drage  nogen  Slutning  om,  at  Tempe- 

raturen ombord  i ,, Albert"  var  væsentlig  højere  end  den  for  Luften 

over  denne  Havstrækning  normale.  Meget  mere  tyder  Luftens  for- 

holdsvise Mildhed  ombord  i  „Albert",  den  i  Modsætning  endog  til 

Fruholmen  ringere  Variation  af  samme,  ungtet,, Albert"  flyttede  Plnds, 
hvilket  stemmer  med  det  udprægede  Søklima  med  ringe  Variationer, 

og  allermest  Betrngtningen  nf  Tempernturens  snmtidige  Gnng  i  de 

enkelte  Dage  paa  „Albert"  og  paa  Fruholmen  hen  paa,  at  Tempe- 

raturforholdene over  Havet,  hvor  „Albert"  var,  i  det  væsentlige  stod 
i  det  samme  Forhold  til  de  normale  som  paa  Norges  Kyst.  Den 

Tid,  hvori  Albert  langsomst  skiftede  Plads,  er  fra  den  25de  No- 
vember til  den  2den  Deeember;  i  de  følgende  Dage  nærmede  den 

sig  til  Norges  Kyst,  hvorfor  Temperaturens  Gang  i  disse  naturligen 

nærmede  sig  den,  som  tandt  Sted  paa  Kysten.  I  disse  Dage  havde 

Luftens  Temperatur  følgende  mere  udprægede  Mnximn  og  Minimn. 

^Alliert  u 

Fruholmen. 

Maximum     26de  Nov. 25de  Nov. 

Stærk  Synken  27,  28  og  29  Nov. 
Minimum  30  Nov. 

Maximum  2  Dec.  og  9  Dec. 

Minimum  i  Dec. 

28,  29,  30  Nov. 
30  Nov. 

8  Dec. 
1  Dec. 
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Lufttemperaturens  Gang  er  saaledes  saavidt  overensstemmende 

paa  begge  Steder,  at  man  tør  antage,  at  de  Aarsager,  som  have 

fremkaldt  den,  vare  nogenlunde  de  samme  paa  Norges  Kyst  som 

ude  over  Havet  nordenfor  denne.  Og  hermed  følger  ogsaa,  at  Luf- 

tens Temperatur  i  det  hele  tåget  har  været  nær  sin  normale  Stand 

omkring  Slutningen  af  November  paa  Havet,  ligesom  den  var  det 

paa  Stationerne  ved  Norges  Kyst,  efter  den  bekjendte  Sætning  i 

Meteorologien,  at  Afvigelserne  fra  de.  normale  Temperaturforhold 

for  et  længere  Tidsrum  ere  meget  jevnt  fordelte  over  store  Stræk- 

ninger  og  for  nærliggende  Steder  meget  lidet  forskjellige.  Til  Gunst 

for  Havet  bliver  her  de  ringere  Variationer,  som  tilhøre  dette,  i  Mod- 

sætning  til  Landet,  hvorfra  vi  tage  vor  Sammenlignings  Udgangspunkt, 

Kan  det  saaledes  antages,  at  Luftens  Temperatur  over  det  af 

,,  Albert"  gjennemsejlede  Hav  har  passeret  sin  normale  Værdi  omtrent 
paa  samme  Tid  som  paa  Norges  Kyst.  nemlig  i  en  af  de  sidste  Dage 

i  November,  og  bemerkes  det,  at  Havets  Temperatur  ved  Fruhol- 

men passerede  sin  normale  Værdi  den  30te  November,  idet  den  da, 

ligesom  Luftens,  gaar  over  fra  positiv  til  negativ  Afvigelse,  saa 

slutte  vi  heraf,  at  Havets  Overflade  paa  Alberts  Yej  har  havt  sin 

normale  Temperatur  ved  Overgangen  fra  November  til  December 
Maaned. 

Naar  nu  i  det  Tidsrum,  vi  her  have  for  os.  Luftens  Tem- 

peratur ved  Fruholmen  med  en  Variation  af  13°. 6  ikke  ledsages 
af  større  Afvigelse  i  Havoverfladens  Temperatur  fra  den  normale 

end  +  1°  og  —  0°7,  saa  synes  man  berettiget  til  at  slutte,  at 

de  af  ,,Albert"-Expeditionen  maalte  Temperaturer  af  Havets  Over- 

flade nordenfor  den  71de  Breddegrad,  hvor  saavel  Luftens  som  Ha- 

vets Temperaturvariationer  ere  mindre,  end  inde  ved  Kysten,  ikke 

afvige  fra  de  normale  Værdier  for  Slutningen  af  November  og  Be- 
gyndelsen  af  December  saameget  som  en  hel  Grad  Celsius. 

At  Variationen  i  Havets  Temperatur  i  det  Hele  tåget  har  været 

liden  under  ,,Alberts"  Rejse,  fremgaar  ogsaa  af  den  følgende  Tabel, 

der  viser  de  maalte  Havtemperaturer  paa  forskjellige  Breddegra- 

der paa  Opturen  og  paa  Nedturen.  Nedturen  foregik  paa  vestli- 
gere Længder  end  Opturen. 
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Bredde. 
Optur. 

Nedtur Forskjel. Længdeforskjel. 

63° 

8°.2  Nov.  14. 8°.0  Dec.  11. 

0°.2. 
2°.0. 

64° 

7.7  Nov.  14. 7.5  Dec.  10. 0.2. 3.5. 

65° 

7.5  Nov.  15. •    7.0  Dec.  10. 0.5. 
6.5. 

66°.5 7.2  Nov.  16. 7.0  Dec.  9. 0.2. 
7.2. 

68° 

6.7  Nov.  16. 6.2  Dec.  9. 
0.5. 

4.9. 
Efter det  anførte kan  det  saaledes antages, 

at  Kartet,  hvis 

Isothermer  ere  trukne  ligefrem  efter  de  i  „Alberts"  Journal  noterede 
Temperaturer,  giver  en  Fremstilling  af  Temperaturforholdene  i  Havet 

mellem  Norge,  Bjørneøen,  Spidsbergen  og  den  10de  Længdegrad 

øst  Greemvich  for  Tiden  omkring  den  Iste  December,  der  ikke  af- 
viger  en  hel  Grad  Celsius  fra  det  normale  Forhold. 

Vi  gaa  nu  over  til  at  betragte  Kartet.  Medens  Temperaturen 

inde  i  Fjordene  og  imellem  Øerne  paa  Norges  Kyst  er  forholdsvis 

lav,  3  til  4  Grader,  voxer  den  eftersom  man  kommer  udover  fra 

Kysten  indtil  en  vis  Grændse,  der  ved  69  til  70  Graders  Bredde 

betegnes  med  7  Grader  Celsius  og  som  ligger  omtrent  15  geogr. 

Mil  udenfor  Kysten.  Vi  gjenfinde  hos  Isothermerne  den  sædvan- 
lige Tungeform,  der  er  karakteristisk  for  Vintertiden,  og  som  beror 

paa  Kulden  fra  Landet  paa  den  ene  Side  og  Kulden  fra  Ishavet 

paa  den  anden  Side.  Axen  gjennem  Tungespidserne  stryger  i  15  til 

20  Miles  Afstand  fra  Kysten  idet  den  følger  denne  med  en  Bøj- 
ning  mod  Øst  forbi  Længden  af  Nordkap. 

Lignende  Tungefornier  vise  ogsaa  Isothermerne,  der  gaa  nord- 
over mod  Spidsbergen.  Meget  nær  langs  den  14de  Længdegrad 

har  Havtemperaturen  et  Maximum  paa  5  til  4  Grader.  Medens 

Isothennen  for  5  Grader  ligger  ved  72  Graders  Bredde,  tinde  vi 

Toppen  af  Lsothermen  for  4  Grader  helt  oppe  paa  Bredden  afSpids- 
bergens  Sydkap,  4J  Grad  eller  70  geogr.  Mil  hengere  mod  Nord. 

Med  andre  Ord,  der  skyder  sig  en  Arm  med  varmt  Vand  nordover 

langs  den  1  Ide  Længdegrad  paa  samme  Tid  som  en  lignende  Arm 

strækker  sig  østover  langs  og  udenfor  Finmarkens  Kyster.  Fort- 
settelsen af  det  varme  Strog  udenfor  Norges  Vestkyst  deler  sig  i 

tvende  Arme,  hvoraf  den  ene  gaar  til  Russekysten,  den  anden  vesten- 
for Bjørneøen  til  Spidsbergens  Vestkyst.    Det  er  denne  sidste  Arm, 
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om  hvis  Forhold  om  Vinteren  „Alberts'n  Expedition  har  skaffet  nye 

Oplysninger,  grundede  paa  virkelige  Iagttagelser.  Efter  Iagttagel- 

serne  ser  man  hvorledes  Varmen  aftager  mod  Øst  henimod  Bjør- 

neøen  og  Øst-Spidsbergen.  Efter  vort  Kjendskab  til  Isforholdene 

her  om  Vinteren1  og  Vaaren  kunne  vi  slutte,  at  det  varme  Vand  her 

begrændses  af  Spidsbergenbankens  Ismasser.  Den  varme  Arms  Fort- 

sættelse  mod  Nord  langs  Spidsbergens  Vestkyst  kunne  vi  ikke  for- 

følge efter  Isothermerne,  men  at  denne  Arm  forts  ætter  med  Var- 

megrader adskilligt  længere  end  den  højeste  Bredde  Albert  naaede, 

synes  at  fremgaa  af  Beretningen  fra  det  Fartøi,  der  vendte  tilbage 

til  Tromsø  i  Slutningen  af  November.  Dette  Fartøj  havde  nemlig 

paa  Rejsen  sydover  nogle  Uger  i  Forvejen  havt  aabent  Vand  langs 

hele  Vestspidsbergen.  Paa  Vestsiden  finde  vi  det  varme  Vand  be- 

grændset  af  Isothermen  for  0  Grader,  der  strækker  sig  næsten 

ret  Nord-Syd  langs  den  10de  til  den  lite  Længdegrad,  fra  76° Bredde 

til  73°  Bredde,  hvor  den  bøjer  mod  Sydvest  eller  Vest  henimod  Jan 

Mayn.  Østenfor  denne  ligge  Isothermerne  for  1,  2  og  3  Grader  tem- 
melig tæt,  hvilket  tyder  paa  en  sterkere  Afkjøling  af  det  varmere 

Vand  henimod  Grændsen  for  det  iskolde  Vand.  Under  sin  hele 

Rejse  saa  „  Albert  "-Expedition  en  intet  Spor  af  Is. 
Luftens  og  Havets  Temperatur.  Den  høje  Lufttemperatur,  som 

observeredes  ombord  i  Albert  og  den  ringe  Variation  i  denne 

finder  sin  naturlige  Forklaring  i  den  høje  Temperatur,  som  Havets 

Overflade  frembød.  Den  følgende  Tab  el  viser  en  Sammenstilling 

af  begge  samt  deres  Forskjel,  beregnet  efter  Dagsmedier  og  efter 

Femdagsmedier. 

Luft. Vand. Forskjel. Vind. Nov.  22. 2°.0. 4°.0. 
2.0 sso. 

23. 0.5. 3.3. 2.8. NO. 

24. -  0.6. 3.8. 4.4. 

0. 25. 
—  1.7. 1.5. 3.2. 

0. 
26. 0.0. 1.4. 1.4. 

ONO. 
27. 

—  2.2. 
0.3. 2.5. ONO. 

28. 
—  5.7. 

—  0.2. 
5.5. 

0. 
29. 

—  7.0. 0.5. 7.5. 
0. 

1  Tobiesens Overvintring 1865—66. 
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Luft. Vand. Forskjel. 
Vind. 

Nov. 30. 
—  7.4. 

0.3. 7.6. NO. 

Dec. 1. 
—  6.7. 

1.0. 7,7. 
0. 

2. 

—  5.7. 
0.2. 

5.9. 
oso. 

3. 

—  2.2. 
1.2. 3.4. oso. 

4. 

—  0.0. i  i 1.1. A  C 4.b. UJNU. 
B 
0. 

o  r» —  3.2. 
2.5. 5.7. AVA (JiMJ. 

b. r»  a —  2.4. 
o.O. 7.4. JNU. 

Nov. 22.-Dec. 
26. 0.°04. 

2°.80. 2°.76. 

0- 

Nov. 27. -Dec. 1. 
—  5.80. 

0.36. 6.16. 

0. 
Dec. 2.-Dec. 6. 

—  3.40. 2.00. 5.40. 
0. 

Middel —  3°.05. 
1°.72. 4°.77. 

0. 
Man  ser,  at  Havoverfladen  altid  var  fra  2  Grader  indtil  næsten 

8  Grader,  i  Gjennemsnit  4.°8  varmere  end  Luften  og  at  dennes 
Temperatur  i  det  store  tåget  steg  og  sank  med  Havoverfladens 

Temperatur.  Begge  ere  lavest  og  vise  størst  Forskjel  i  Femdagene 

fra  27de  November  til  Iste  December.  At  det  ikke  er  Vindens  Ret- 

ning som  har  været  det  bestemmende  for  Luftens  Temperatur,  sees 

deraf  at  den  herskende  Vind  har  været  østlig  og  altsaa  kommende 

fra  Egne,  om  hvilke  vi  vide,  at  de  med  sine  Ismasser  ikke  kunne 

give  nogen  Luft,  der  kunde  virke  opvarmende.  Da  Havets  Over- 

flade  stadig  var  varmere  end  Luften,  har  denne  hele  Tiden  mod- 

taget  Varme  fra  Havet,  hvis  Temperatur  saaledes  har  været  den 

virksomste  Aarsag  til  Lufttemperaturens  forholdsvise  Mildhed. 

S/cydækkct  o<j  Nedbør.  At  det  aabne  og  varme  Hav  paa 

saa  høje  Bredder  som  71  til  77  Grader  har  givet  Anledning  til  et 

betydeligt  Skydække  og  hyppigt  Nedbør  fremgaar  af  Journalen. 

Det  gjennemsnitlige  Skydække  i  Dagene  fra  den  21de  November 

til  den  7de  December  var  8.3  (10  =  ganske  overskyet).  Fra  den  23de 

til  den  27de  November  (begge  inclusive)  var  Himmelen  ganske  over- 
skyet hele  Tiden.  Det  var  ombord  saa  mørkt,  at  man  ikke  kunde 

kjende  hverandre  paa  Dalket.  Ganske  klar  Himmel  havde  man 

kun  den  4de  og  5te  December  om  Eftermiddagen. 

Fra  den  21de  November  til  den  7de  December  er  noteret  3 

Gange  Slud  (paa  Opturen)  og  18  Gange  Sne. 
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Elektriske  Fænomener.     Den  27de  November  om  Middagen 

saaes  Lyn  i  Sydost.    Det  var  paa  denne  Dag  at  det  samlede  baro- 

metriske Minimum  passerede  Norges  Kyst. 

Nordlys  saaes: 

Nov.  27  Morgen.         Dec.  2  Aften. 

"     28  Aften.  "    4  Aften. 

"    30  Morgen.  "    5  Aften. "  7  Aften. 

"    9  Aften. 

ialt  8  Gange. 

Strøm.  Efter  Captl.  Ottos  Opgave  over  Forskjellen  mellem 

Bestikket  og  den  observerede  paaværende  Plads  den  4de  og  5te 

December  beregnes  Strømmen  at  have  satFartøjet  i  13  til  14  Dage 

2°  10'  mod  Nord  og  1°.  3'  i  Storcirkel  mod  Vest.    Herefter  bliver 

Strømmens  Retning  mod  N  26°  V  eller  NNV. 

Strømmens  Fart  2.67  geogr.  Mil  i  24  Timer  =  0.445  Kvartmil 
i  Timen. 

Beregner  man  efter  den  Lambertske  Formel  den  midlere  Vind- 

retning for  Dagene  fra  21de  November,  da  Land  sidst  saaes  til 

den  4de  December.  da  man  fik  Observation,  saa  faarman: 

Naar  der  tåges  Hensyn  til  Styrken  af  Vinden  .  .  0  8°  S,  retvisende. 

Naar  der  blot  tåges  Hensyn  til  Hyppighed  .  .  0  7°  S  retvisende. 
I  første  Tilfælde  bliver 

den  midlere  Vindstyrke  =3.1. 

Middel  af  den  observerede  Vindstyrke  er  =  3.1. 

En  Vind,  som  i  13  til  14  Dage  har  blæst  med  en  Vindstyrke 

»  3,  vil  forklare  en  Del  af  den  vestgaaende  Strøm,  som  er  ud- 

ledet  af  Iagttagelserne.  Om  nogen  Del  af  denne  Strøm-Compo- 
nent  hidrører  fra  en  forliden  Værdi  af  den  antagne  Drift  af  Skibet 

i  Stormen  er  efter  Captl.  Ottos  Meddelelser  muligt,  men  ikke  ret 

sandsynligt.  Medens  saaledes  en  Del  af  den  vestgaaende  Bevægelse 

i  Havets  Overflade  hidrører  fra  de  stadige  og  sterke  østlige  Vinde, 

er  der  Intet  som  kan  forklare  Skibets  Drift  nordover  og  noget  vest- 

over uden  en  virkelig  Strøm  i  Våndet,  der  fører  dette  i  en  Ret- 

ning, der  gaar  fra  Syd  mod  Nord  noget  afvigende  mod  Vest.  Dette 



380 

Resultat  stemmer  ogsaa  paa  det  skjønneste  med  Fordelingen  af 

Temperaturen  i  Havets  Overflade,  der  ligefrem  antyder  en  sønden- 
fra  kommende  varm  Strøm  som  sin  Aarsag.  At  Strømmen  kaster 

sig  noget  mod  Vest  vil  tindes  naturligt  naar  man  betragter  Ret- 

ningen af  Spidsbergens  Vestkyst  og  end  mere  naar  man  lægger 

Merke  til  at  Havbundens  Configuration  paa  disse  Kanter1  maa 
tvinge  en  nordgaaende  Strøm,  der  har  nogen  Dybde,  i  den  nævnte 

Retning.  At  det  varme  Vand  naar,  uden  at  afkjøles  under  0°,  ned 
til  Bunden  af  Havet  mellem  Norge  og  Bjørneøen,  er  vist  af  de  paa 

de  franske  Spidsbergensexpeditioner  udførte  Dybvandstemperatur- 

maalinger2.  Som  Captl.  Otto  oplyser,  kjende  de  erfarne  norske 
Spidsbergensfarere  meget  godt  en  Strøm  som  den  her  nævnte  i 

Overfladen  om  Sommeren  og  tidlig  paa  Høsten. 

Det  fremgaar  saaledes  som  et  sikkert  Resultat  af  Captl.  Ottos 

Iagttagelser,  at  der  i  Begyndelsen  af  Vinteren  gaar  en  varm  Hav- 

strøm  vestenfor  Bjørneøen  op  til  Spidsbergens  Vestkyst. 

1  Petermanns  Geographi=che  Mittheilungen.    1872  Taf.  5. 
1  Ch.  Martins,  Mémoire  sur  les  températures  de  la  mer  glaciale.     Extrait  des 

voyages  de  la  corvette  la  Recherche. 
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Meteorologisk  Dagbog, 

holden  ombord  paa  Dampskibet  ,ilberf  af  Tonsberg,  (M  Caplainlieuienaat  G.  Olto, 

paa  en  Reise  til  Spidsbergen 

i  November  og  December  1872. 

w  -3/  © 

.  — 
O  g w  C 

a. 2 a  = 

II  III 2  —        3   R  O 

^  3  . 

3  2  » 5  5*  3 

,5s  H 

'2  a- 

11 

?    «f   I  §? 

1872 

Nov.  10  8  a  58°  59'  10° 42' 753.6 
5°.0 

8°.5  NNO. 2 5 2 

11   O  ID  0/    0/       /  0 ^7  7 o.u 10.0 ONO. Q 0 q 

8  a  58  26    5  35 62.5 5.25 10.0  oso. 2 5 4 

12  8m59  19    4  15 68.3 
5.0 10.0 0 3 4 

8  a  60  28    3  49 73.4 
4.0 9.0 

O. 3 0 4 

13  8  m  61  37    3  1 75.5 4.25 9.5 0 0 2 

8  a  62  34    4  22 72.2 4.25 8.25 OSO. 1 2 2 

14  8  m  63  19    5  30 69.9 4.0 8.25 vsv. 2 5 3 

8  a  64    9    6  58 67.1 4.5 7.75 sv. 2 8 3 

15  8  m  65  21    9  22 65.5 5.0 7.5 vsv. 4 8 5 

8  a  66    2  10  37 67.6 4.0 7.0 N. 2 5 7 

16  8m66  41  11  6 67.6 4.0 
7.5 

SO. 2 5 5 

8  a  67  40  12  50 65.0 4.0 6.25 
SSO. 2 3 1 

17  8  m  68  10  15  45 65.8 5.0 6.25 
S. 

2 7 1 

8  a  68  23  16  7 67.8 4.25 5.0 
s. 

3 7 0 

18  8m  68  47  16  48 63.3 2.0 5.0 S. 2 0 0 

8  a  69  32  18  25 

62.5- 

-1.5 

4.0 so. 2 0 0 

19  8  m  Tromsø 

61.2- 

-2.25 

3.5 0 0 0 

8  a  Tromsø 

59.5- 

■1.75 
3.5 so. 3 0 0 

20  8  m  69  51.5  19  43 

56.9— 
2.0 4.0 so. 2 0 0 
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5  C 

x. 

20  8  a 

70°29' 
20°40/ 755.1 

0.°5 4.°5 

SO. 2 5 2 

21  8  m Hammerfest 

53.1- 

-1.5 

4.0 
s. 

2 8 0 
8  a 71  23 22  30 51.8 0.75 5.0 so. 2 10 4 

22  8  m  72  27 21  12 53.9 2.0 5.0 
so. 2 8 5 

8  a 73  18 19  45 52.6 2.0 3.0 ssv. 
3 

10 

sl. 
4 
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Om  en  hidtil  lidet  kjendt  mærkelig  Slægtstype  af 

Polyzoer. 

Af 

G.  0.  Sars. 

(Meddelt  i  Mødet  don  16de  Mai  1873  ) 

Paa  en  kort  Excursion,  som  jeg  tidligt  i  Vaar  foretog  i  Fjorden 

strax  udenfor  Christiania,  fik  jeg  blandt  andet  op  med  en  liden  let 

Bundskrabe  fra  10—20  Favnes  Dyb  et  fuldvoxent  Kxemplar  af  den 

sjeldne  af  Krøyer  først  beskrevne  Krabbe,  Gen/on  tridens.  Exem- 

plaret  viste  ved  Optagelsen  af  Skraben  kun  yderst  svage  Livstegn 

og  frembød  allerede  ved  første  Øiekast  et  meget  eiendommeligt, 

ligesom  loddent  Udseende.  Ved  at  sætte  Exemplaret  i  et  Glaskar 

fyldt  med  Søvand  og  nærmere  betragte  samme  befandtes  det  overalt 

paa  Legemet  at  være  besat  med  en  Mangfoldighed  af  levende  po- 

lypagtige  Dyr,  der  havde  udviklet  sig  her  paa  en  saaluxuriøs  Maade, 

at  Krabbens  sygelige  Tilstand  strax  heraf  kunde  forklares.  De 

fleste  af  Krabbens  Parasiter  viste  sig  ved  nøiere  Undersøgelse  at 

beståa  af  den  velbekjendte  Hydroide,  Podocoryne  carnea  M.  Sars, 

m(3ii  af  en  Størrelse  Dg  kraftig  Udvikling,  som  jeg  aldrig  før  har 

truffet.  Foruden  denne  Form  fandtes  imidlertid  ogsaa,  især  paa 

Krabbens  Fødder  og  langs  Kanterne  af  Rygskjoldet,  tallige  tætte 

Klynger  af  et  andet  polyplignende  Dyr,  som  allerede  strax  adskilte 

sig  ved  en  langt  finere  Bygning  og  forskjellig  Farve.  Jeg  antog 

det  ved  et  løst  Overblik  for  vor  almindelige  Farrella  (Vesicularia) 

familiaris,  med  hvem  det  i  sin  Væxtmaade  og  ydre  Habitus  i  Vir- 
keligheden har  stor  Lighed.  En  nøiere  Examination  ved  Hjælp  af 

Mikroskopet  viste  imidlertid,  at  det  i  mange  Henseender  var  væ- 

Bentlig  iorskjelligt  fra  denne  Polyzo  og  frembød  Characterer,  som 
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synes  mig  at  være  af  en  ganske  særlig  Interesse.  Jeg  har  senere 

af  Prof.  Esmark  erfaret,  at  den  samme  Polyzo  allerede  for  mange 

Aar  siden  har  været  iagttaget  af  afdøde  Stipendiat  A.  Boeck  lige- 

ledes  paa  Geryon,  uden  at  der  imidlertid  over  samme  er  bleven 

leveret  nogen  Beskrivelse  eller  meddelt  noget  Navn.  Dr.  Koren 

har  nylig  meddelt  mig,  at  han  har  iagttaget  en  meget  lignende 

Form  paa  Calocaris  Macandrei  Bell,  og  paa  min  sidste  Reise  var 

jeg  saa  heldig  at  gjenfinde  denne  Form  paa  et  ungt  Exemplar  af 

samme  Dybvandscrustace  tåget  ved  Bukken  i  Nærheden  af  Bergen 

paa  120  Favnes  Dyb.  Begge  Former  staa,  som  af  det  følgende 

vil  sees,  hinanden  meget  nær  og  høre  utvivlsomt  til  samme  Slægt, 

men  frembyde  dog  enkelte  constante  Forskjelligheder,  som  gjør  det 

nødvendigt  at  betragte  dem  som  distincte  Arter. 

Af  de  tidligere  leverede  Beskrivelser  og  Afbildninger,  jeg  har 

havt  Anledning  til  at  se,  finder  jeg  blot  en,  som  med  nogen 

Grand  synes  at  kunne  referere  sig  til  nærværende  Polyzoform, 

nemlig  den  afDalyell1  i  al  Korthed  omtalte  Triticélla  flava  Dalyell. 
Jeg  har  dog  her  alene  kunnet  holde  mig  til  den  ydre  Form,  da 

ingen  finere  Detailler  ere  anførte  og  den  meddelte  Afbildning  kun 

er  udført  ved  ringe  Forstørrelse.  Ikkedestomindre  tror  jeg  i  den 

med  Bestemthed  at  kunne,  erkjende  en  Art  af  samme  Slægtstype 

og  har  derfor  ringe  Betænkeligheder  ved  at  optage  for  nærværende 

Form  den  gamle  af  Dalyell  anvendte  Slægtsbenævnelse  Triticélla, 

At  vi  her  virkelig  har  for  os  Typen  for  en  distinct  Slægt,  synes 

ganske  utvivlsomt.  Der  er  ingen  af  de  tidligere  bekj endte  Polyzo- 
slægter,  under  hvilken  de  heromhandlede  2  Arter  lade  sig  paa  en 

naturlig  Maade  indordne;  ja  man  vil  endog  være  i  adskillig  Tvivl 

om,  til  hvilken  af  de  større  Hovedgrupper  (Ordener)  af  Polyzoer 
de  rettest  bør  være  at  henføre. 

I.   Triticélla  Boeckii,  G.  0.  Sars 
n.  sp. 

(Tab.  VIII) 

Som  ovenfor  anført  synes  denne  mærkelige  Polyzo  først  at 

have 'været  iagttaget  af  Stipendiat  A.  Boeck,  og  jeg  tillader  mig 

1  Rare  aml  rcmarkabla  Animals  of  Scottland.    Vol.  2  pg.  06.    Tab.  XIX,  fii>\  7. 

25* 



388 

derfor  til  Minde  om  denne  i  en  tidlig  Alder  bortrykkede  flittige 

Forsker  at  give  Arten  ovenstaaende  Navn. 

I  sit  Ydre  har  denne  Polyzo,  som  allerede  bemærket.  en  ikke 

ubetydelig  habituel  Lighed  med  Farrella  familiaris  Gros.  Ligesom 

denne  tindes  den  (se  Fig.  1)  samlet  i  tætte  Klynger  ligesom  en  fin 

Mose.  paa  hvilke  man  ved  Lupen  let  ad  skiller  de  altid  enkle  (aldrig 

sammensatte)  langstilkede  Dyrhuse,  der  reise  sig  perpendiculært 

fra  en  fælles  krusteagtig  Udbredning,  der  vistnok  oprindelig  er 

dannet  ved  en  mangfoldig  Forgrening  og  Anastomosering  af  en 

krybende  Stolon.  Selve  Dyrhuset  viser  dog  allerede  ved  en  for- 

holdsvis svag  Forstørrelse  (se  Fig.  2,  3)  strax  et  fra  samme  hos 

Farrella  forskjelligt  Udseende,  idet  det  ikke  som  hos  denne  gaar  i 

Flugt  med  Stilken,  men  er  meget  skarpt  afsat  fra  denne  og  ofte 

viser  sig  bøiet  paa  forskjellig  Vis,  dannende  en  større  eller  mindre 

Vinkel  med  Stilken.  Dette  har  sin  Grund  deri,  at  Dyrhuset  ikke 
som  hos  Farrella  danner  den  umiddelbare  Fortsættelse  af  Stilken, 

men  er  fæstet  til  samme  ved  et  meget  distinct  bøieligt  Led  (Fig. 

4,  7,  m).  Ogsaa  Dvrhusets  Form  viser  sig  ved  nøiere  Examination 

meget  forskjellig  fra  samme  hos  Farrella.  Istedetfor  den  regelmæs- 

sigt  cylindriske  eller  tendannede  Form,  som  udmærke  alle  bekjendte 

Vesicularier,  træffe  vi  her  en  for  alle  udviklede  Dyrhuse  constant 

meget  cfiaracteristisk  bilateral  Bygning,  idet  vi  her  ligesom  paa 

Chilostomerne  kunne  adskille  en  For-  og  Bagside,  eller  rettere  Bug- 

og  Rygside,  der  i  Form  og  Structur  ere  væsentlig  forskjellige  fra 

hinanden.  Enhver  af  disse  Sider  bestemmes  let  efter  den  indslut- 

tede  Polypides  Stilling  (se  Fig.  4).  Bugsiden  (Forsiden)  er  den, 

umiddelbart  indenfor  hvilken,  naar  Polypiden  er  indtrukken,  Tenta- 

kelskeden  med  Lophophoren  har  sin  Plads;  livgsiden  (Bagsiden) 

er  den,  der  nærmest  grændser  op  til  den  egentlige  Tarm  (Ende- 

tarmen) med  Analaabningen,  og  umiddelbart  indenfor  hvilken  Kjons- 
stofferne  udvikles.  Kun  naar  Dyrhuset  sees  fra  den  ene  eller  anden 

af  disse  '2  Sider,  viser  det  (se  Fig.  5)  en  regelmæssig  tendannet 
Form  med  den  største  Brede  paa  Midten  og  begge  Ender,  især 

den  hageste  (nederste)  jevnt  afsmalnende.  Seet  fra  Siden  (Fig.  4) 

er  dets  Form  derimod  liregelmæssigt  oval  og  noget,  næsten  S-for- 
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migt  bøiet,  idet  den  bagerste  Ende  er  temmelig  stærkt  krummet 

med  en  ventral  Curvatur  og  en  tilsvarende  dorsal  Indbugtning, 

medens  den  forreste  (øvre)  Ende  af  Dyrhuset  viser  en  omend 

mindre  tydelig  Bøining  i  den  modsatte  Retning.  Contourerne  af 

Dyrhusets  Bugside  vise  i  denne  Stilling  i  Størsteparten  af  sin  Lænde 

et  næsten  fuldkommen  lige  Forløb,  hvorimod  Rygsiden  lidt  foran 
Midten  danner  en  særdeles  stærkt  udstaaende  Convexitet.  Man 

vil  fremdeles  tinde,  at  Dyrhusets  Axe  i  ingen  af  dets  Stillinger 

falder  sammen  med  Stilkens  Axe,  saaledes  som  Forholdet  er  hos 

Farella  og  nærstaaende  Former,  men  danner  en  større  eller  mindre 

Vinkel  med  samme.  Betragter  man  Dyrhuset  noget  skraat  fra  Siden 

(Fig.  6),  vil  man  bemærke,  atBugsiden  i  næsten  hele  sin  Længde 

viser  et  af  en  tyndere  Hud  dækket  tydeligt  concaveret,  langstrakt 

elliptisk  Feldt  (a),  begrændset  til  hver  Side  af  en  skarp  Hudfold, 

der  fra  hver  Side  forener  sig  i  kort  Afstand  fra  den  bagerste  Ende 

af  Dyrhuset.  Dette  Feldt,  der  indtager  hele  Dyrhusets  Bredde,  er 

utvivlsomt  at  betragte  som  tilsvarende  til  den  saakaldte  Mundings- 

area  hos  Chilostomerne.  Rygsiden  af  Dyrhuset  viser  derimod  et 

meget  forskjelligt  Udseende;  den  er  nemlig  fra  hver  Side  stærkt 

sammentrykt  eller  næsten  kjølformigt  tilskjærpet  i  Midtlinien  (se 

Fig.  5).  Et  Gjennemsnit  af  Dyrhuset  paa  Midten  (Fig.  8)  vil  saa- 

ledes næsten  have  Formen  af  et  ligebenet  Triangel,  hvis  Grund- 

linie  (a)  dannes  af  Dyrhusets  Bugside,  og  hvis  Toppunkt  forestiller 

den  i  Midten  tilskjærpede  Rygside. 

Dyrhuset  begrændses  af  en  tynd  og  gjennemsigtig  structurløs 

chitinagtig  Hud  uden  Spor  af  Kalkafleininger.  Denne  Chitinhud 

(Ectocysten)  er  dog  ikke  overalt  af  ens  Tykkelse.  Som  allerede 

anført  er  den  Del  af  samme,  der  dækker  Mundingsareaen,  overor- 

dentlig tynd,  næsten  hindeagtig,  medens  den  paa  det  øvrige  Dyrhus 

er  omend  tynd  dog  temmelig  resistent.  Paa  enkelte  Steder  viser 

den  endog  ganske  betydelige  Fortykkelser,  der  aabenbart  have  den 

Bestemmelse  som  et  Støtteværk  at  give  det  hele  Dyrhus  en  end 

større  Fasthed.  Mest  iøinefaldende  er  en  skarpt  begrændset  og 

særdeles  stærkt  fortykket  Chitin-Liste  eller  Baand  (Fig.  4,  5,  6,  b), 

der  i  en  Halvcirkel  snor  sig  om  Rygsiden  af  Dyrhuset  lidt  bag 
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Midten,  og  hvis  Sidearme  vende  sig  skraat  opad  og  fortil  langs 

Siderne  af  Dyrhuset,  idet  de  lidt  efter  lidt  tabe  sig  i  den  almin- 

delige  Chitinhud.  Denne  halvcirkelformigt  bøiede  Chitinliste  om- 

skriver saaledes  ligesom  de  ventrale  Hudfolde  et  elliptisk  Feldt, 

som  man  let  kunde  være  fristet  tri  at  betragte  som  den  virkelige 

Mundingsarea,  hvis  ikke  Polypidens  Stilling  i  Forhold  til  dette  Feldt 

ubetinget  forbød  en  saadan  Tydning.  Mod  den  bagerste  Ende  af 

Dyrhuset  bemærkes  ligeledes  (se  Fig.  4  og  7)  en  betydelig  partiel 

Fortykkelse  af  Ectocysten,  idet  der  saavel  fra  den  ventrale  som 

dorsale  Side  springer  frem  i  det  indre  af  Dyrhuset  en  kjølformig 

Liste,  givende  denne  Del  af  samme  en  betydelig  Grad  af  Fasthed. 

Det  er  klart,  at  disse  partielle  Fortykkelser  af  Ectocysten  maa 

give  det  hele  Dyrhus  ved  Siden  af  en  stor  Fasthed  ogsaa  en  Ufor- 

anderlighet i  Form.  som  vi  ikke  træffe  hos  de  mere  tyndhudede 

Ctenostomer.  Ved  at  undersøge  en  stor  Mængde  Dyrhuse  af  nær- 

værende Form  er  jeg  ogsaa  kommen  til  det  Resultat,  at  den  oven- 
beskrevne  characteristiske  Form  hos  alle  fuldt  udviklede  Individer 

er  nøiagtig  ligedan,  uden  at  det  har  været  mig  muligt  at  finde 

nogen  bemærkelige  Variationer  i  denne  Henseende.  Jeg  kan  derfor 

ikke  andet  end  tillægge  Dyrhusets  Form  en  stpr  Betydning  ved 

Adskillelsen  af  de  under  denne  Slægt  gaaende  Arter. 

Dyrhusets  Aabning  er  som  hos  Ctenostomerne  terminal.  Xaar 

Lophophoren  med  sine  Tentakler  er  indtruffen,  begrændses  Aab- 

ningen  (se  Fig.  5,  6)  af  en  noget  uregelmæssigt  bugtet  fortykket 

Rand  (den  invaginerede  Tentakelskede),  fra  hvilken  ofte  sees  rage 

frem  en  Krands  af  klare  borsteformige  Forlængelser  (x),  svarende 
til  Ctenostomernes  Børstekrands. 

Dyrhuset  er  som  anført,  uligt  Forholdet  hos  Farrella,  bevæge- 

ligt  indleddet  paa  Enden  af  Stilken.  Det  forbindende  Led  (Fig. 

4,  7  ,  in.)  er  meget  skarpt  begrændset,  noget  indknebet,  ganske  kort, 

hyalint  og  yderst  bøieligt,  idet  den  ydre  Chitinhud  her  er  særdeles 

tynd  og  elastisk. 

Selve  Stilken  (se  Fig.  2  og  :>)  er  overordentlig  lang  og  tynd, 

mere  eller  mindre  lige  og  overalt  af  ens  Tykkelse.  Dens  Længde 

er  vel  noget  varierende,  men  dog  alt  id  flere  (iange  saa  stor  som 
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selve  Dyrhuset  (oftest  3—4  Gange).  Den  er  (se  Fig.  4  n)  i  sin 

hele  Længde  gjennemdraget  af  en  cylindrisk  med  et  grannløst  Ind- 

hold  fyldt  Canal  og  begrændses  af  temmelig  tykke  og  resistente 

chitinøse  Vægge,  hvorfor  den  erholder  en  ikke  ringe  Stivhed.  Ved 

Basis  er  den  (se  Fig.  9)  lidt  indkneben  og  udvider  sig  derpaa  til 

en  cirkelformig  Skive,  der  er  indplantet  i  den  krusteagtige  Udbred- 

ning,  hvorfra  alle  Individer  udspringe. 

Polypiden  er  forsynet  med  20  Tentakler  (hos  yngere  Individer 

dog  færre),  der.  naar  Lophophoren  er  fuldt  udstrakt  (se  Fig.  4), 

som  sædvanlig  danne  en  regelmæssig  Tragt  (c);  deres  Længde  er 

ikke  fuldt  saa  stor  som  Dyrhusets.  I  Midten  af  den  cirkelformige 

Lophophor  aabner  Munden  sig.  hvorfra  man  kommer  ned  i  det 

rummelige  Svælg  (d),  der  ved  en  tydelig  Indknibning  er  skilt  fra 

det  følgende  Afsnit  (Ventrikelen)  (e).  Den  bagudrettede  blindsæk- 

formige  Udvidning  af  Ventrikelen  (,,cul  de  sac")  (f)  er  temmelig 
stor  og  i  Enden  stumpt  tilrundet.  Tarmen  (g),  der  ligger  tæt  op 

mod  Ventrikelen  og  Svælget,  er  i  sit  bågeste  Parti  temmelig  vid, 

men  afsmalnes  stærkt  mod  Enden  og  aabner  sig  dorsalt  med  en  cirkel- 

formig Aabning  (Anus)  tæt  under  Lophophoren.  Paa  Grund  af  Dyr- 
husets store  Gjennemsigtighed  skinner  det  hele  Fordøielsessystem 

med  stor  Tydelighed  igjennem  Ectocysten;  ligeledes  bemærkes  let 

Kroppens  store  Retractormuskler  (h),  der  som  et  tæt  divergerende 

Knippe  af  Muskeltraade  følge  Fordøielsessystemet  paa  hver  Side 

og  fæste  sig  til  den  ventrale  Side  af  Dyrhuset  strax  bag  Mundings- 

areaen.  Indenfor  den  dorsale  Side  af  Dyrhuset  sees  ogsaa  med 

stor  Tydelighed  Generationsorganerne,  der  have  den  allerede  for- 

længst  fra  Ctenostomerne  bekj endte  Anordning.  Fortil,  omtrent 

fra  det  Punkt,  hvor  den  halvcirkelformige  Chitinliste  snor  sig  rundt 

Dyrhuset,  sees.Æggestokken  (i),  der  udvikler  sig  umiddelbart  fra 

Indsiden  af  Endocysten,  og  hvori  større  og  mindre  Ægceller,  de 

fleste  med  stor  og  tydelig  Kimblære.  ere  indleiede;  hos  de  fleste 

udviklede  Individer  havde  allerede  enkelte  større  Ægceller  (k) 

løsnet  sig  fra  Æggestokken  og  flotterede  frit  i  den  perigastriske 

Cavitet.  Længere  bagtil  bemærkes  Sædstokken  (1)  i  Form  af  uregel- 

mæssige  omkring  Funiculus  sig  dannende  Cellehobe,  hvorfra  alle- 
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rede  en  Mangfoldighed  af  smaa  traadformige,  livligt  sig  bevægende 

Spermatozoer  havde  udviklet  sig  fyldende  den  bagerste  Del  af 

Dyrhusets  Cavitet  (se  ogsaa  Fig.  7,  1). 

Saavel  Dyrhuset  som  Stilken,  hvortil  dette  er  fæstet,  er  som 

anført  i  høi  Grad  gjennemsigtigt,  men  dog  med  et  tydelig!  skiddent 

gult  Anstrøg,  der  er  end  mere  intensivt  paa  den  opake  Nærings- 

kanal,  hvorfor  de  tætte  Klynger  af  Individer  ved  svag  Forstørrelse 

vise  en  distinct  horngulagtig  Farve.  Bringer  man  under  Mikroskopet 

et  sammenhængende  Stykke  af  den  krusteagtige  Udbredning  med 

de  paasiddende  Polyzoindivider  (se  Fig.  2).  vil  man  altid  mellem 

disse  finde  et  større  eller  mindre  Antal  Stilke,  der  mangle  Dyrhus, 

hvor  altsaa  Dyrhuset  er  bortdøet  og  affaldet.  Undersøger  man 

noget  nøiere  disse  formentlige  døde  Rester  af  tidligere  Individer, 

vil  man  imidlertid  bemærke,  at  der  fra  Enden  af  disse  ældre  Stilke 

foregaar  en  livlig  Knopningsproces,  idet  nye  Individer  spire  frem 

fra  disse  og  tilslut  danne  nye  fuldstændige  Dyrhuse,  der  indtage  de  æl- 
dre bortdøede  Dyrhuses  Plads.  Som  det  første  Tegn  hertil  viser  sig 

(Fig.  10)  fra  Enden  af  Stilken  fremskydende  en  liden  klar  konisk  Tap, 

der  er  omgiven  af  en  yderst  tynd  Membran  og  i  sit  Indre  viser  en  Sain- 
menhoben  af  klare  Celler,  der  staa  i  Forbindelse  med  det  i  Stilkens 

Kanal  indsluttede  granuløse  Indhold.  Denne  koniske  Tap  forlæn- 

ger  sig  mere  og  mere  (Fig.  11),  og  dens  Ende  udvider  sig  køllelor- 
migt.  I  denne  kølleformigt  udvidede  Ende  (se  Fig.  12),  der  forestiller 

det  sig  dannende  egentlige  Dyrhus,  medens  det  nedenfor  liggende 

smalere  Parti  kommer  til  at  blive  en  nydannet  Fortsættelse  af 

Stilken,  begynder  nu  lidt  efter  lidt  de  indre  Dele  eller  Polypiden 

med  sine  forskjellige  Organer  at  differentiere  sig,  først  Lophophoren. 

derpaa  Fordøielsessystemet,  Retractormusklerne,  Tentakelskeden  etc. 

Udviklingsgangen  sker  forøvrigt  paa  den  sædvanlig  bekjendte  Vis, 

hvorfor  jøg  hei  ikke  videre,  skal  opholde  mig  herved,  men  kun 

henvise  til  de  meddelte  Figurer  (10—14).  Hvad  det  sig  dannende 

Dyrhus's  ydre  Form  angaar,  saa  er  denne,  som  anført,  først  ganske 
simpelt  tilrundet.  eller  oval.  idet  Dyrhuset  i  dette  Stadium  kun 

danner  en  simpel  Opblæsning  af  den  fremspirende  Knop.  Senere 

begynder  imidlertid  Dyrhusets  characteristiske  bilaterale  Form  alt 
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mere  og  mere  at  træde  frem,  paa  samme  Tid  som  det  skarpere 

afgrændser  sig  fra  den  nydannede  Del  af  Stilken.  Paa  det  Fig.  13 

fremstillede  Stadium  kan  man  allerede  tydeligt.  selv  uden  at  tage 

Hensyn  til  den  indsluttede  Polypides  Stilling,  adskille  Ryg-  og 

Bugside.  skjønt  Dyrhusets  Form  endnu  er  meget  ulig  de  fuldt 
udviklede.  Den  øverste  eller  forreste  Ende  er  saaledes  endnu  kun 

yderst  lidet  uddragen,  idet  Tentakelskeden  med  Dyrhusmundingen 

netop  synes  at  være  i  Begreb  med  at  danne  sig,  og  der  findes 

endnu  intet  Spor  hverken  af  nogen  Mundingsarea  eller  den  halv- 
cirkelformige  dorsale  Chitinliste.  I  det  Fig.  14  afbildede  Stadium 

gjenkjender  man  derimod  allerede  den  for  nærværende  Polyzo  cha- 
racteristiske  Form  af  Dyrhuset,  skjønt  dette  endnu  ikke  paa  langt 

nær  har  naaet  sin  ful  de  Udvikling.  Mundingsareaen  er  saaledes 

endnu  fremdeles  ikke  synlig,  og  af  den  halvcirkelformige  Chitinliste 

sees  kun  en  meget  svag  Antydning.  Tentakelskeden  har  dog  nu 

allerede  fuldstændig  dannet  sig,  ligesom  man  paa  den  i  Dyrhusets 

Cavitet  indsluttede  Polypide  vil  kunne  adskille  alle  de  vigtigste 

Dele ;  ja  indenfor  den  dorsale  Side  bemærkes  endog  svage  Tegn  til 

de  sig  dannende  Generations organer.  . 

Nærværende  Polyzo  forekommer  som  anført  fæstet  i  tætte 

(trupper  paa  Rygskjoldet  og  Fødderne  af  Geryon  tridens  Krøyer 

fra  Christianiafj orden,  10—20  F.  D.  Ved  at  undersøge  de  i  vort 

Museum  opbevarede  Exemplarer  af  denne  Krabbe  har  jeg  hos  de 

fleste  af  dem  fundet  Spor  af  den  samme  Polyzo,  skjønt  paa  ingen 

af  dem  i  den  enorme  Mængde  som  paa  det  af  mig  erholdte. 

v_    2.   Triticella  Korenii,  G.  0.  Sars n.  sp. 

*      (Tab.  IX). 

Denne  allerede  for  mange  Aar  siden  af  Hr.  Conservator  Dr. 

Koren  i  Nærheden  af  Bergen  iagttagne  Form  har,  som  man  vil  se, 

stor  Lighed  med  foregaaende  Art,  fra  hvem  den  dog  i  enkelte 

Henseender  adskiller  sig  saa  bestemt,  at  jeg  linder  det  nødven- 

digt  at  betragteden  som  en  distinct  Art,  som  jeg  tillader  mig  at  op- 

kalde  efter  dens  første  Opdager. 
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Art  Krabbe,  Géryon  tridens  Kr.,  er  nærværende  Art  alene  iagttaget 

paa  den  eiendommelige  Dybvands-Macrur,  Calocaris  Macandrei  Bell 

og  lindes  ber  i  Regelen  (se  Fig.  1)  fæstet  til  den  forreste  Del  af 

Rygskjoldets  Dorsalside,  sjeldnere  ogsaa,  ifølge  Dr.  Korens  Med- 

delelser, langs  ad  Bagkroppens  Rygside. 

Med  Hensyn  til  nærværende  Forms  Væxtmaade  er  først  at  be- 

mærke,  at  de  enkelte  Polyzoindivider  ikke  som  bos  foregaaende 

Art  tindes  samlede  i,  tætte  fra  en  fælles  krusteagtig  Udbredniug 

udgaaende  Knipper  eller  Klynger,  men  altid  mere  spredte,  bævende 

sig  med  større  Mellemrum  fra  en  ber  tydelig  krybende  og  paa  for- 
skjellig Vis  forgrenet  Stolon  (se  Fig.  2). 

Paa  de  enkelte  Individer  kan  man  (se  Fig.  2  og  3)  som  paa 

forrige  Art  adskille  selve  Dyrhuset  og  Stilken,  paa  bvis  Top  hint 

er  bevægeligt  indleddet.  Længdeforholdet  mellem  begge  er  strax 

afvigende,  idet  Stilken  her  altid  er  forholdsvis  betydelig  kortere, 

neppe  nogensinde  længere  end  selve  Dyrhuset.  ofte  en  Del  kortere 

end  dette.  Af  endnu  mere  Vægt  er  imidlertid  selve  Dyrhusets 

Form,  der  hos  alle  fuldt  udviklede  Individer  synes  at  være  ligesaa 

constant  som  hos  foregaaende  Art.  Det  er  (se  Fig.  3—5)  forholdsvis 

betydelig  smalere  og  mere  forlænget,  med  den  forreste  Ende  mere 

uddragen,  og  idethele  af  en  mere  regelmæssig.  mindre  bøietForm, 

saa  at  Dyrhusets  Axe  i  en  bestemt  Stilling  næsten  falder  sammen 

med  Stilkens  Axe.  Den  dorsale  Rand  viser,  naar  Dyrhuset  sees 

fra  siden  (Fig.  3)  en  ganske  jevn  Krumning  med  den  storste  Con- 
vexrtet  betydelig  bag  i  nedenfor)  Midten,  hvilket,  som  man  vil  erindre, 

er  ganske  anderledes  hos  foregaaende  Art.  hvor  den  her  omvendt 

ei'  tydelig  concav,  medens  den  foran  Midten  pludselig  danner  en 
stærkt  udstaaende  Bue.  Mundingsareaen  forholder  sig  som  hos 

foregaaende  Art,  skjønt  den  paa  Grund  af  hele  Dyrhusets  stærkere 

forlængede  Form  bliver  betydelig  smalere  i  Forhold  til  Bredden 

(se  Fig.  4).  Derimod  er  den  dorsale  halvcirkelformige  Chitinliste 

for  det  første  betydelig  svagere  og  dermrst  beliggende  meget  læn- 
gere bagtil,  idet  det  Punkt,  hvor  den  snor  sig  om  den  dorsale  Side, 
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har  sin  Plads  omtrent  ved  Begyndelsen  af  den  bagerste  5te  Del  af 

Dyrhusets  Længde  (se  Fig.  3,  5). 

Tentaklerne  synes  (se  Fig.  2)  at  være  forholdsvis  længere  end 

hos  foregaaende  Art,  omtrent  af  hele  Dyrhusets  Længde;  jeg  talte 

paa  et  Individ,  der  syntes  at  være  fuldvoxent,  18  saadanne.  Bør- 
stekrandsen  paa  Tentakelskeden  (se  Fig.  4,  5)  er  meget  tydelig  og 

har  Formen  af  en  uregelmæssig  foldet  og  i  Kanterne  indskaaren 
fri  Membran. 

De  indre  Dele  synes  ikke  at  frembyde  nogen  væsentlig  Afvi- 
gelse  fra  samme  hos  foregaaende  Art;  ialfald  har  jeg  ikke  paa  de 

hjembragte  Spiritusexemplarer  kunnet  opdage  nogen  saadan.  I 

levende  Live  var  saavel  Dyrhuset  som  Stilken  i  høi  Grad  gjennem- 

sigtig,  næsten  fuldkommen  hyalin,  uden  noget  bemærkeligt  gulagtigt 

Farveskjær  som  hos  foregaaende  Art. 

Ligesom  allerede  ved  forrige  Art  bemærket,  tindes  blandt  de 

udviklede  Individer  ogsaa  et  større  eller  mindre  Antal  sig  udvik- 

lencle  Knopper,  der  ogsaa  her  altid  spirede  frem  fra  ældre  Stilke, 

paa  hvilke  det  tidligere  Dyrhus  var  bortdøet  og  affaldet.  Jeg  har 

Fig.  6—8,  fremstillet  3  forskjellige  Stadier  af  disse  til  Sammenlig- 

ning med  samme  af  foregaaende  Ait.  Fig.  9  fremstiller  et  ganske 

ungt  Individ,  der  selv  efter  i  længere  Tid  at  have  været  opbevaret 

paa  Spiritus  har  bevaret  sin  Gjennemsigtighed  saa  uforandret,  at 

de  indre  Dele  med  stor  Tydelighed  skinne  igjennem  Ectocysten. 

De  af  mig  undersøgte  Exemplarer  af  denne  Art  fandtes  fæstede 

til  Rygskjoldet  hos  et  ganske  ungt  Individ  af  Calocaris  Macandrei 

Bell  (Fig.  1),  tåget  ved  Bukken  i  Nærheden  af  Bergen  paa  120 

Favnes  Dyb.  Dr.  Koren  har  gjentagne  Gange  fundet  den  paa 

samme  Dybvandscrustace,  og  nylig  har  jeg  paa  Upsala  Museum 

seet  Exemplarer  af  Calocaris  fra  Bohuslan  med  talrige  Individer  af 

den  samme  Polyzo. 

Naar  vi  til  Slutning  skulle  gjøre  os  Rede  for  den  her  omhand- 

lede Polyzo-Slægts  systematiske  Plads,  ville  vi  være  i  adskillig  For- 

legenhed.  Vi  have  nemlig  her  combineret  Characterer,  der  passe 

paa  enhver  af  de  to  store  Hovedafdelinger  (Ordener)  af  Polyzoer, 
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Ctenostomata  og  Chilostomata.  Allerede  Prof.  F.  A.  Smitt  har 

imidlertid  vist,  at  begge  disse  Grupper  ingenlunde  ere  saa  skarpt 

afgrændsede  fra  hinanden,  som  man  før  har  ment,  og  navnlig  er  ved 

hans  vigtige  Undersøgelser  godtgjort,  at  den  Character.  hvorpaa 

egentlig  Ctenostomernes  Orden  er  baseret,  nemlig  Dyrhusets  Til- 

slutningsmaade  og  navnlig  Tentakelskedens  Bevæbning  med  en 

Børstekrands,  ingenlunde  kan  tillægges  den  store  Betydning,  som 

man  før  har  tænkt  sig,  idet  enkelte  Chilos tomer,  nemlig  Ætca  og 

Eucratva,  have  en  fuldkommen  lignende  Børstekrands  paa  Tentakel- 
skeden.  Arterne  af  den  førstnævnte  af  disse  Slægter  have  idethele 

en  saa  paafaldende  Lighed  med  visse  Vesicularier,  navnlig  Avendla 

fusca  Dalyell,  at  Smitt  selv  bemærker at  man  maaske  med  lige  saa 

stor  Ret  skulde  kunne  anføre  dem  som  Ctenostomer,  som  have 

faaet  en  ydre  Character  af  Chilostomer."  Denne  ydre  Character 

er  den  saakaldte  Mundingsarea,  hvorved  Dyrhusets  bilaterale  Byg- 
ning er  antydet,  hvortil  endnu  kommer  Kalkalieininger  i  Ectocysten, 

hvilke  mangle  alle  bekj endte  egentlige  Ctenostomer.  Arterne  af 

den  her  omhandlede  Polyzoslægt  have  i  sin  Væxtmaade  og  sin 

hele  ydre  Habitus  en  umiskjendelig  Lighed  med  den  ligeledes  til 

Vesiculariernes  Familie  hørende  Slægt  Farrella  og  vise  ligeledes  den 

tidligere  som  Mærke  for  Ctenostomerne  opstillede  Character,  Dyr- 

husets terminale  Aabning  og  Tentakelskedens  Børstekrands,  ligesom 

ogsaa  den  alle  Kalkdele  manglende  Ectocyst,  men  adskiller  sig  be- 

stemt  ved  Dyrhusets  skarpt  udprægede  bilaterale  Bygning  og  Til- 

stedeværelsen af  en  tydelig  Mundingsarea.  Den  maa  derfor  trods 

sin  habituelle  Lighed  med  visse  Ctenostomer  ganske  fjernes  fra 

disse  og  stilles  i  Chilostomernes  Orden.  Af  de  til  denne  Orden 

henførte  Familier  kommer  den  vistnok  ved  Tilstedeværelsen  af 

Børstekrandsen  paa  Tentakelskeden  og  den  terminalt  beliggende 

Dyrhusmunding  nærmest  Ætcidvmc,  men  synes  mig  dog  forøvrigt 

at  vise  saa  tiden  Lighed  med  disse,  at  jeg  anser  det  for  rigtigst 

at  betragte  den  som  Typen  for  en  egen  Familie,  der  bliver  at  hen- 

føre under  Underordenen  Cellurarina  og  ligesom  Æteidernes  Fa- 

1  Kritisk  ftirtecknin^  Ofvor  Skandirmviens  Hafs-Bryozocr.    Ofvers    af  KrI.  Wt. 
Aknd.  FOrhnndl.  1367,  pp.  294. 
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milie  danner  et  tydeligt  forbindende  Led  meil  em  Ctenostomernes 

og  Chilostomernes  Ordener. 

Slægten  Triticella  med  de  herhen  hørende  Arter  vil  kunne 

characteriseres  paa  følgende  Maade: 

Oi  do:  Chilostomata. 

Subordo:  Cellularina. 

Familia:  Tritilellidæ. 

Gen.  Triticella  Dalyell. 

Zoooecia  simplicia,  pedicellata,  de  crusta  continua  vel  stolone 

repente  surgentia,  cute  tenui  et  pellucido  corneo  (non  calcareo) 

tecta,  lateraliter  compressa,  facie  altera  (ventrali)  lata  in  tota  fere 

longitudine  plana  vel  leviter  excavata  limbo  elevato  tenui  et  acuto 

circumcincta  vei  aream  aperturæ  lateralem  distinctam  elongato- 

ellipticam  præbente,  altera  (dorsali)  fastigiata  vel  medio  subcarinata 

fascia  tenui  valde  chitinosa  (frenaculo)  in  semicirculum  obliqve  an- 

tice  curvafa  tirmata.-  Pedicellum  subrigidum,  rectum,  tenuissimum 

zoooecio  articulatione  mobili  conjunctum.  Apertura  zoooecii  ter- 

minalis  sine  operculo ;  vagina  tentacularis  annulo  setarum  instructa. 

1.  Triticella  Boeckii,  G.  0.  Sars. 

Zoooecia  pallide  cornea  in  fasciculos  densos  aggregata  de  crusta 

continua  surgentia,  pedicellis  longissimis  zoooeciis  triplo-quadruplo 

longioribus  instructa,  a  latere  visa  obliqve  ovalia  extremitate  posteri- 
ore  sat  incurvata,  margine  dorsali  subsigmoideo  ante  medium  subito 

valde  arcuato,  frenaculo  chitinoso  distinctissimo  ab  extremitate 

posteriore  sat  remoto.  Animalcula  tentaculis  20  instructa.  Longi- 

tudo  zoooeciorum,  pedicello  excepto,  0,75mm,  latitudo  0,25mm. 

Habitat  in  sinu  Christianiensi,  prof.  10— 20  orgyarum,  carapaci 
et  pedibus  Geryonis  tridentis  affixa. 

2.  Triticella  Korenii,  G.  0.  Sars. 

Zoooecia  subhyalina  sparsa  de  stolone  distincto  tenui  repente 

surgentia,  pedicellis  brevioribus  zoooeciis  vix  longioribus  instructa, 

a  latere  visa  elongato-ovata  extremitate  posteriore  parum  incurvata, 
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margine  dorsali  in  tota  fere  longitudine  æqvaliter  arcuato,  frenaculo 

chitinoso  tenuissimo  extremitati  posteriori  approximato.  Animal- 

cula  tentaculis  18  instructa.  Longitudo  zoooeciorum,  pedicello  ex- 

cepto,  0,90mm,  latitudo  0,25inm. 

Habitat  ad  oras  Xorvegiæ  occidentalis  circa  Bergen,  prof.  100- 

300  orgyarum,  nee  non  ad  Balmsiam.  carapaci  Calocaris  Macandrei 
affixa. 

3.   Triticella  flava,  Dalyell. 

Zoooecia  flava  a  latere  visa  breviter  ovata,  margine  dorsali 

valde  arcuato,  pedicello  brevissimo  zoooecio  ipso  multo  breviore. 
Animalcula  tentaculis  20  instructa. 

Habitat  ad  oras  Scotiæ  testæ  Ascidiarum  affixa. 

Explicafio  figurarum. 

Tab.  VIII. 

Triticella  Boeck  i  i. 

Kxtremitas  pedis  Geryonis  tridentis  fasciculis  densis  Triti- 

cellæ  Boeckii  infesta,  magnitudine  naturali. 

Pars  crustæ  communis  siinul  cum  zoooeciis  de  illa  sur- 

gentibus,  27»ei  aucta. 

Zoooecium  unuin  cum  pedicello,  27iea  auctum. 

Zoooecium  unum  cum  parte  pedicalli  a  latere  sinistro 

visum,  ()4ies  auctum,  animalculum  protrusum  cum  Lopho- 

phoro  et  organis  internis  exhibens.  a)  facies  ventralis 

cum  area  aperturæ  laterali ;  -  b)  frenaculum  chitinosum; 

—  c)  lophophorus  cum  tentaculis  extensis:  -  d)  pha- 

rynx;  -  e)  ventriculus;  —  f)  pars  ejusdem  cocciformis 

(cul  dc  sac);  —  g)  intestinum ;  h)  musculus  retrac- 

tor;  —  i)  ovarium;  —  k)  ovum  in  cavitate  porigastrica 

liberc  snspensnm;  —  1)  testes  cnm  spc-rmatozois  nume- 

'Fig.  L 

2. 

m  3. 4. 
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rosis  filiformibus ;  —  m)  articulus  flexibilis,  qvo  zoooeeium 

pedicello  conjunctum  est;  —  n)  pedicellurn. 

Fig.    5.   Zoooeeium  a  facie  dorsali  visum ;  —  b)  frenaculum  chi- 
tinosum. 

6.  Zoooeeium  oblique  a  latere  visum ;  a)  area  aperturæ  late- 

ralis;  —  b)  frenaculum  chitinosum. 

7.  Pars  inferior  zoooecii  cum  parte  pedicelli  a  latere  sinistro 

visa,  1 15ies  aucta;  a)  pars  posterior  areæ  aperturæ;  — 

f)  pars  coeciformis  ventriculi;  —  h)  musculus  retractor; 

—  m)  -articulus  mobilis. 
S.  Sectio  transversalis  zoooecii;  a)  facies  ventralis  cum  areæ 

aperturæ;  —  b)  frenaculum  chitinosum;  —  e)ventricu- 

lus;  —  g)  intestinum;  —  i)  ovarium. 

9.   Basis  pedicelli  cum  parte  crustæ  communis  115ies  aucta. 

-  10.   Extremitas  pedicelli  individui   mortui  primum  gemmæ 

initium  in  formam  processus  conici  hyalini  ostendens. 

-  11.   Extremitas  alii  pedicelli  gemmam  magis  evolutam  exhibens. 

-  12.   Gemma  alia.  in  qva  jam  zoooeeium  a  pedicello  distingven- 
rtum  est. 

-  13.   Zoooeeium  cum  pedicello  nuper  formatum  de  extremitate 

pedicelli  individui  mortui  productum  a  latere  sinistro  vi- 

sum. In  cavitate  zoooecii  animaleulum  cum  lophophoro, 
tracto  intestinali  etmuseulis  retractoribus  distincte  videtur. 

-  14.   Zoooeeium  magis  evolutum  a  latere  sinistro  exhibitum. 
animalculo  retraeto. 

Tab.  IX. 

Triticella  Kore  ni  i. 

Specimen  juvenile  Calocaris  Macandrei,  Triticella  Korenii 

infestum,  a  latere  dextro  visum,  Gies  auctum. 

Zoooecia  nonnulla  in  variis  statibus  et  gradibus  protru- 
sionis  animalculi  exhibita.  27»es  aucta. 

Zoooeeium  unuin  cum  pedicello  a  latere  sinistro  exhibi- 

tum, 64i«s  auctum. 

Fig.  1. 

-  2. 
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Fig.    4.   Zoooecium  a  facie  ventrali  visum,  aream  aperturæ  late- 
ralem  ostendens. 

5.   Idem  a  facie  dorsali  exhibitum  frenaculum  chitinosum 

ostendens. 

6—8.  Gemmæ  ab  extremitate  pedicelli  individui  mortui  pul- 
lulantes  in  diversis  gradibus  evolutionis  exhibitæ. 

9.   Zoooecium  juvenile  cum  pedicello  a  latere  sinistro  visum. 



Hexe  og  Dåkim, 

en  comparativ  Fremstilling 

af 

C.  A.  Holmboe. 

Som  Anhang  til  sin  Udgave  af  Ssanang  Ssetsens  Øst-Mongo- 

lernes  Historie1  har  Dr.  J.  Schmidt  meddeelt  en  legendarisk  Be- 
retning om  Buddhismens  Indførelse  i  Tibet,  oprindelig  forfattet  i  det 

tibetanske  Sprog,  hvorfra  den  er  oversåt  i  det  Mongolske  og  der- 

fra til  Tydsk.' 
Hovedrollen  i  Legenden  spiller  en  buddhistisk  Helgen,  der,  efter 

at  have  gjennemgaaet  tallige  Sjælevandringer,  har  forladt  Jorden 

og  i  Regelen  opholder  sig  i  Tuschitsa,  d.  e.  Glædens  Hjem,  en  him- 

melsk Bolig.  Han  optræder  under  forskjellige  Navne,  saasom  Avalo- 

Jcitesvara,  Ar  ja  Palo,  Cliong  chim,  Bodhisatva  o.  s.  v.  Denne  Hel- 

gen stiger,  for  at  fremme  Menneskehedens  Bedste,  ned  til  Jorden, 

lader  sig  føde  til  Verden  som  Kongesøn  og  erholder  Navnet  Erdeni 
Charalik. 

Denne  Prinds's  Historie  danner  Legendens  Skeiet  eller  Ramme, 
der  udfyldes  af  en  Mængde  Taler  til  Buddhismens  og  dens  Geist- 
ligheds  Forherligelse.  Disse  Taler  udgjøre  den  overveiende  største 

Del  af  Legenden.  Men  da  de  ikke  yde  Bidrag  til  Opnaaelsen  af 

mit  Øiemed  med  nærværende  Udtog,  leverer  jeg  i  det  Følgende 

kun  et  Par  Prøver  af  dem,  medens  mit  Hovedøiemed  er  at  paavise 

en  paafaldende  Lighed  mellem  de  i  Legenden  jevnligen  under  Navn 

DåJchu  optrædende  Væsener  og  de  europæiske  Fortællinger  om  Hexe. 

1  Bogens  Titel  er:    Geschichte  der  Ost-Mongolen  und  ihres  Fiirstenhauses,  verfasst 

von  Ssanang  Ssetsen  Ccungtaidschi  der  Ordus;  aus  dem  Mongolischen  iibersetzt  §'C . 
von  Isaac  Jacob  Schmidt.    St.  Petersburg  1829.    4?  maj. 
Vidensk.-Sel.sk.  Forh.  1873.  26 



40:2 

Legendens  Indhold  er  i  meget  forkortet  Form  følgende: 

I  Landet  Bede1,  nordenfor  Enedkek  (Indien)  herskede  en  Konge, 
hvis  eneste  Datter  ved  Logn  og  Forræderi  af  to  Slavinder  blev 

forledet  til  i  Følge  med  dem  at  tage  Flngten.  De  toge  Veien  mod 

Syd  og  kom  til  Landet  Tegus  Anngholangtu,  hvor  de  mødte  Kon- 

,  gen.  Denne  udspurgte  dem,  og  som  Følge  af  deres  Svar  forstod 

han  strax,  hvem  af  dem  der  var  Prindsesse;  hende  tog  han  tilegte, 

og  i  næste  Aar  fødte  hun  ham  en  Søn,  som  var  Chubilghan.2 
Dette  skeede.  medens  Kongen  var  fraværende,  og  de  to  Slavinder 

dræbte  Barnet  og  skjulte  Legemet  efterhaanden  paa  forskjellige 

Steder,  indtil  de  endelig  gravede  det  ned  i  Vildmarken.  Men  den 

ehubilghanske  Sjæl  formaaede  de  ikkeatdræbe;  den  fulgte  Legemet, 

og  i  Udmarken  voxede  op  derfra  en  sjelden  Blomst,  der  blev  for- 
tæret  af  et  Faar,  som  kort  efter  fødte  et  Lam,  som  blev  Bolig  for 

Chubilghanen.  Lammet  talte  til  den  Hyrde,  som  havde  Opsigt 

med  den  Hjord,  hvortil  det  hørte,  og  bad  om  at  maatte  forblive, 

1  Bede  (efter  tibetansk  Skrivemaade  Pete)  er  de  mongolske  Folkeslags  gamle 
Navn,  allerede  bekjendt  i  Oldtiden,  da  baade  Ptolemæus  og  Ammianus  omtale 
Beta  som  et  Folk  i  Serica. 

2  Riti  Chubilghan  betegner,  ifølge  Schmidt;  en  høiere  Naturer  og  fornemmelig 
buddhistiske  Personer  iboende  Kraft,  som  skal  yttre  sig  i  allehaandc  Undere, 

usædvanlige  Aabenbarelser,  Forvandlinger  o.  s.  v.  Sandannc  høiere  Naturer  bc- 
tragtc  nemlig  alle  synlige  Gjenstande,  der  i  den  store  Hobs  Øine  have  Virkelig- 
hed,  som  skuffende  Blændværk,  der  bringer  saadanne  Gjenstande  for  os  og  forbi 
os  °g  igjcn  lade  dem  for§vindc.  Buddhisterne  troe,  at  saadanne  Personer,  som 
ved  dybe  Sch  bctragtninger  og  den  derved  erhvervede  fuldkomne  Erkjendelse  af, 

at  intet  Tilværende  bar  nogen  Virke  lighed,  have  frigjort  sig  fra  Materiens  Paa- 

virkning,  —  have  Magt  og  Herredømme  over  Naturen  eller  over  Materiens  skuf- 
fende Billeder,  der  yttrc  sig  i  stadige  Ombytninger  og  Forvandlinger,  og  at  dc 

efter  Behag  kunne  betjene  sig  af  dem,  naar  dc  behøve.  Af  den  Rolle,  Chubil- 
ghancr  spille  i  nærværende  Fortælling,  sees  ogsan,  at  derved  menes  høiere 

Aander,  der  i  Regelen  færdcs  i  dc  himmelske  Regioner,  men  af  og  til  af  Med- 
lidcnhcd  med  Menneskenes  Nød  lade  sig  føde  som  Mennesker,  for  især  i  religiøs, 

moralsk  Oiemed  at  virke  paa  Jorden.  Dc  aflægge  imidlertid  ikke  sine  overmen- 
neskelige Kgenskaber,  men  kunne  fremdeles  gjure  sig  usynlige  og  skabc  sig  i 

forskjellige  Skikkelser,  med  Tankens  Hurtighed  belive  si^  fra  Sted  til  Sn  d 
fivnitrvllc  Paladser  m.  in. 
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hvor  det  var,  indtil  næste  Morgen,  medens  Hjorden  forresten  blev 

ført  bort.  Hyrden  indvilligede  og  kom  igjen  Morgenen  efter.  Da 

sagde  Lammet:  ..Hyrde  !  læg  dig  næsegrnus,  saa  at  du  ikke  seer,  hvad 

her  foregaaer,  medens  jeg  bygger  mig  et  Palads."  En  Stund  der- 

efter  sagde  Lammet:  .,Hyrde,  staa  op  og  see!"  Hyrden  saa  sig 
om  og  fik  see  hele  Sletten  bedækket  med  et  prægtigt  Palads  med 

alt  Tilbehør  og  en  stor  Park  fuld  afTræer,  Buske,  Blomster,  kjø- 

lige krystalklare  Kilder  m.  v. 

Aldeles  betagen  af  Forbauselse  ved  dette  Syn  spurgte  Hyrden : 

..Hvorledes  er  dette  Underværk  saa  pludselig  bragt  istand?"  Lammet 

svarede:  ..Alle  sandselige  Gjenstande  ere  hverken  sande  eller  væ- 

sentlige;  de  ere  kun  Skuffelser  og  indeholde  Forvandlinger  uden 

al  Sandhed.  Har  Du  aldrig  havt  Drømme,  Hyrde?"  Denne  svarede: 

..Jo,  jeg  har  havt  mange  og  mangeslags  Drømme."  Lammet  spurgte : 

..Vaie  dine  Drømme  Sandhed'/"  ..Nei,  svarede  han,  intet  mindre  end 

Sandhed."  Hvortil  Lammet  føiede  :  ..Alle  Gjenstande  for  Sandserne 

ligne  dine  Drømme." 
Xæste  Dag  forvandlede  Lammet  sig  til  en  Tiggerdreng,  gik 

ind  i  Staden  og  bankede  paa  Palaclsets  Port.  Kongen,  som  just 

saa  ud,  fik  Øie  paa  Drengen  og  gik  ned  i  Porten  til  ham.  Ved  at 

spørge  ham  ud  fattede  han  Anelse  om,  at  Drengen  var  den  ham 

i  sin  Tid  lovede  chubilghanske  Søn,  og  han  bad  ham  komme  ind 

i  Paladset.    Men  Prindsen  undskyldte  sig  og  gjorde  sig  usynlig. 

Dagen  efter  sendte  han  Hyrden  ind  i  Staden  med  Indbydelse 

til  Kongen,  hans  Dronninger,  Ministre  m.  Fl.  til  at  besøge  ham  i 

hans  Palads.  Kongen  modtog  Indbydelsen  og  begav  sig  med  sit 

hele  Følge  til  det  magiske  Palads,  hvor  Prindsen  beværtede  ham 

paa  det  Prægtigste  og  viste  ham  alle  tænkelige  Æresbevisninger. 

Under  Samtalerne  erkjendte  Kongen  Prindsen  for  sin  Søn,  og 

denne  gav  Faderen  følgende  Formaning :  ..Hædre  fra  idag  af  detre 

Fortræffeligste1  hele  dit  Liv  igjennem.  rid  paa  Troens  Hest,  driv 

1  De  tre  Fortræffeligste  eller  Ypperste  er  et  Udtryk,  som  jevnlig  fore- 
kommer i  den  buddhistiske  Literatur,  og  derved  betegnes  saavel  hos  de  nordlige 

som  sydlige  Buddhister  den  Trilogi  Buddha  (Indsigt,  Viisdom),  Dharma 
(Ret)  og  Sang  ha  (Menigheden  repræsenteret  ved  Geistligheden). 

26* 
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den  frem  med  den  sande  og  af holdne  Dyds  Pidsk,  og  styr  den  med 

en  Tøile  af  ivrig  Attraa  efter  guddommelig  Fuldkommenhed!" 
Nu  viste  sig  i  Luften  en  Chubilghan,  som  erklærede,  at  der  i 

Landet  ikke  fandtes  nogen  passende  Gemalinde  for  Prindsen,  og 

raa dede  til  at  sende  ham  til  Landet  Udijana.  Han  gav  derhos 

Prindsen  det  Raad  at  drage  til  Dakinfernes * Forsamlingsplads  mel- 

lem  Bjergene;  der  skulde  han  træffe  den,  der  skulde  blive  hans 
Gemalinde. 

Han  aflagde  dog  først  et  Besøg  hos  sine  Bedsteforældre  i  Lan- 

det Bede.  hvorfra  disse  ledsagede  ham  tilbage  til  Anugholangtu. 

Her  indbød  Prindsen  dem  til  Besøg  i  sit  chubilghanske  Palads. 

Indbydelsen  blev  fulgt,  og  Kong  Tegus  soktu  (Prindsens  Bedste- 
fader)  sagde  ved  Synet  af  Sønnens  fremtryllede  Palads:  ..Xaar  man 

seer  dette  saa  regelmæssigt  byggede  og  ligesaa  skjønne  som  pragt- 
fulde  Palads,  naar  man  beskuer  dets  ophøiede  Majestæt.  kan  man 

neppe  troe,  at  det  er  fremtryllet  ved  Forvandling  og  følgelig  er 

uden  Virkelighed.  I  den  usande  skuffende  Sandseverden  troer 

man  at  kunne  skjelne  mellem  Udseende,  Egenskab  og  Farve.  Men 

det  forsvinder  Alt  og  efterlader  os  kun  den  Overbeviisning,  at  Alt 

er  Intet."  Dronningen  ønskede  at  dvæle  nogen  Tid  i  Prindsens 

Palads,  men  Kongen  indvendte:  „Yort  med  uforgjængelige  Fortje- 
Dester  smykkede  Præsteskabs  Forsamling  har  anbefalet  os  snarest 

at  vende  hjem  igjen;  jeg  vil  ikke  være  ulydig  mod  de  heldbrin- 

gende  Chutuktu'ers  Udsagn."2   Prindsen  billigede  dette  Forsæt  med 

1  D  ak  i  ni,  af  Mongulerne  udtalt  R  ak  i  ni,  betegner  qvindeli-e  buddhistiske  In- 
telligentscr,  begavede  med  fortræffelige  Egenskaber,  der  anvendes  i  Religionens 
og  Moralens  Tjeneste,  deels  positivt  ved  at  befordre  det  Gode,  decls  negativt  ved 
at  skrække  og  iorfærde  de  Onde.  Wilson  forklarer  det  i  sit  Lexicon  ved:  „a 

kind  of  femal  imp  or  cvil  bcingu,  formodentlig  efter  brahmanskc  Forestillinger. 
At  der  tillægges  dem  en  Decl  overnaturlige  Egenskaber,  vil  sees  af  deres  hyp- 

pige Optra-.dcn  i  vor  Fortælling. 
2  Ruddhisternc  i  Mellcmasicn  ansec  saavel  Dalai -Lama  som  Rogda-Lama 

som  store  Helgener  og  som  liele  Geistlighedens  hoieste  Myndigheder,  idet  Noglo 
stille  Dalai-Lama  nverst,  Andre  Rogda-Lama.  Den  forste  residerer  stadigen  i 

Tibets  Hovedstad.  Lbassa;  den  anden  bocdc  i  1'nllas's  Tid  (Slutningen  af  18de 
Aarh  )   i  den  sydlig»'  Deel  af  Landet,   i  et  Kloster  Rasebih  Lumpa  ved  Staden 



10*5 følgende  Ord:  „Kongen  behage  at  være  sin  Beslutning  fero  og 

at  vende  tilbage  imorgen  til  Folket  Bede,  stedse  med  Ærefrygt 

at  stole  paa  de  tre  underfulde  Fortræffeligste  og  at  opfylde  Præ- 

steskabets  Ønsker." 
Kongen  drog  den  følgende  Dag  tilbage  til  Folket  Bede,  og 

Prindsen  tog  Veien  til  Udjana,  hvor  han  påa  sin  chubilghanske 

Hest  ankom  efter  i  tolv  Dage  at  have  gjennemreist  Enedkek,  hvor- 
til ellers  behøves  tolv  Maaneder.  Han  kom  til  Staden  Madana, 

hvor  han  mødte  en  Jogini,  der  spurgte  ham,  hvor  han  vikle  hen. 

„Jeg  forlanger  den  guddommelige  Erkjendelses  Dåkini, u  svarede  han, 

hvortil  Jogini' en1  føiede:  „Hun  er  paa  alle  Dåkinfernes  Hovedfor- 

samlingspladse."  Prinds  Erdeni  Charalik  kom  til  Dåkinfernes  Ho- 
vedsæde,  hvor  han  ikke  saa  nogen  Mand,  men  en  Mængde  treøiede 

skjæggede  Qvinder.  Paa  det  Spørgsmaal,  hvadhan  forlangte,  sva- 
rede han:  „Jeg  forlanger  den  forborgne  guddommelige  Erkjendelses 

Dsreng-Tschsa  (Pallas  II.  S.  113  Jig.)  Alt,  hvad  der  er  kommen  i  Berørelse  med 
disse  hellige  Personer  ligetil  deres  Excrementer,  opbevares  og  bruges  som  Amu- 

letter og  kraftig  Medicin. 

Næst  efter  Dalai-Laina  og  Bogda-Lama  er  der  i  Tibet  og  Mongoliet  ingen  høiere 

Rang  end  de  syv  Chutuktu'er,  af  hvilke  de  sex  opholde  sig  i  Tibet  og  een  som 
Patriarch  i  Mongoliet.  Ordet  betyder  Høiærværdig.  Enhver  Chutuktus  Sjæl 

troes  at  være  af  guddommelig  Oprindelse  og  vandrer  ved  Legemets  Død  over  i 
cn  høibaaren  Qvindes  Liv,  sædvanlig  en  Fyrstindes,  hvis  Barn  da  erkjendes  som 
den  Afdødes  Efterfølger  i  Værdigheden,  naar  Dalai-Lama  ved  sin  Alvidenhed 
har  angivet,  hvor  den  nye  Chutuktu  er  bleven  født.  En  Chutuktus  Hellighed 
er  saa  stor,  at  ikke  alene  Stumper  af  de  Klæder,  han  har  baaret,  men  ogsaa  hans 

afklippede  Haar  og  Negle,  ja  endog,  ligesom  Dalai-Lamas,  hans  Excrementer 

opbevares  som  kraftige  Amuletter  og  fortrinlig  Medicin.  (Pallas  l  c.  II.  S.  117—18.) 

Næst  Chutuktu'erne  komme  tre  Rangclasser  af  Lamaer;  disse  alene  kalde 
Kalmykerne  Lama,  medens  Mongolerne  ogsaa  kalde  de  lavere  Geistlige  Lama. 

1  Jogini,  et  sanskrit  Ord,  Hunkjøn  af  Jogi,  der  betegner  en  flittig  Iagttager  af 
religiøse  Ceremonier,  hvorved  en  Deel  overnaturlige  Egenskaber  erhverves,  hvoraf 

Slægtskab  med  Dåkini  kan^forklares.  Thi  i  Fortællingens  Gang  kaldes  undertiden 
samme  Qvinde  snart  Dåkini,  snart  Jogini.  „The  Yoginis  or  Joginis,  siger  Cun- 

ningham  i  Archeological  Survey  of  India  Simla  1871.  Vol.  II.  p.  417,  —  are 
female  goblins  who  attend  upon  Kali  the  goddess  of  slaughter.  Wenn  a  battle 
takes  place  they  are  said  to  rush  frantically  to  the  field  with  their  bowls  to 

catch  the  blood  of  the  slain,  which  they  quaff  with  delight.  In  the  Prabodha  Chan- 

droduya  they  are  called  „the  spouses  of  demons,  who  dance  on  the  field  of  battle." 
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Dåkini."  „Hende  faaer  du  ikke  saa  let.  lød  Svaret,  men  i  Nat  ville 
alle  Dakinfer  forsamle  sig  til  en  Fest  i  det  herlige  Palads  hisset. 

Indtind  dig  der."  Da  Prindsen  havde  begivet  sig  derhen  og  havde 

ventet  en  Stund,  forsamlede  en  Mængde  Dåkinfer  sig.  En  at'  de 
meest  anseede  blandt  dem  spurgte  Prindsen,  hvad  han  forlangte, 

hvortil  han  svarede  paa  samme  Maade  som  forhen.  Hun  paalagde 

ham  da,  som  Middel  til  at  faae  Lov  til  at  deeltage  i  Festen,  at  han 

skulde  hente  Hjertet  af  en  kjæmpestor  Oxe.  Prindsen  drog  afsted 

og  kom  til  et  oprørt  Hav,  som  han  skulde  over;  da  bad  han:  Ufor- 

lignelige, ophøiede  tre  Fortræffeligste !  Dette  frygteligen  oprørte 

Hav,  der  optaarner  sine  Bølger  som  Bjerge,  koger-  og  spruder  af 

sig  selv  uden  Ild,  fører  mig  over  dette!"  Strax  steg  der  en  un- 
derskjøn  og  pragtfuldt  smykket  Jomfru  op  og  søgte  med  fagre  Ord 

at  forlokke  Prindsen  og  ved  at  opregne  de  Herligheder  og  Nydel- 

ser,  hun  kunde  berede  ham,  ora  han  valgte  at  tage  Bolig  hos  hende 

i  hendes  Havpalads.  Han  svarede  blandt  Andet:  „Jeg  forlanger 

den  buddhistiske  Fuldkommenhed  og  Hellighed,"  "og  han  lod  sig 
ikke  forlokke.  Efterat  have  fulgt  Prindsen  paa  Veien  blev  hun 

usynlig. 

Nu  kom  han  til  en  stor  Sø,  som  han  ved  at  sammentrænge 

den  velvillige  Forbarmelses  Kræfter  i  Midten  af  sit  Sind  i  et  Øie- 

blik  forvandlede  til  en  glat  Slette  (Mandal)1  af  Ugju,  Han  gik 

over  og  kom  ind  i  en  stor  Skov,  hvor  en  prægtig  smykket  og  hen- 
rivende skjøn  Jomfru  traadte  ham  imøde.  fraraadede  ham  at  reise 

videre  og  sang: 

Hulde  Yngling,  hør  mig,  tag  dig  vare, 

Før  et  bittert  Uheld  rammer  dig. 

Denne  Egn  af  dette  skjønne  Hige, 

Som  er  Udijana-Folkets  Hjem, 

Dette  Sted,  hvor  Dåkini 'er  samles, 
Er  en  Egn  af  Gru  og  Rædsel  fuld. 

Lumske  Tigers  Tænder  paa  dig  lure 

1  Mandal  betyder  oprindclig  en  rund  Skive,  dornæst  en  jævn  rund  Tinds.  Ud- 
trykket  cr  det  sædvanlige  for  at  betegne  do  IMadse,  hvor  Diikinferno  dandse. 
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Bag  hver  Busk  i  denne  mørke  Skov. 

Løven  spiler  Gabet  op  imod  dig, 

Slangen  udspyer  mod  dig  Edder-Gift. 
Undgaar  du  end  en  af  disse  trende, 

Sikkert  vil  den  anden  gribe  dig. 

Her  sig  aabner  ingen  Vei  til  Frelse, 

Undergang  dig  møder  fra  hver  Kant. 

Derfor  lad  unyttig  Gjerning  fare, 

Jeg  har  Magt,  betro  dig  kun  til  mig! 

Kom  som  Herre  i  din  Glædens  Bolig, 

Hvor  saalænge  jeg  alene  bor, 

Kjærlig  aabner  jeg  dig  mine  Arme, 

Giver  mig  for  dine  Ønsker  hen. 

Lader  os  bestige  Glædens  Throne  ! 

Der  hvor  Elskovs  Throne  venter  os, 

Søde  Vellugtsskyer  skal  os  hylle ; 

Nyde  lad  os  Livets  Fryd  og  Lyst ! 

Men  Prindsen  var  ubevægelig,  fortsatte  sin  Reise  og  kom  no- 

gen  Tid  derefter  til  Oxen  Raktsha-Kurin,  der  rasende  kom  imod 
ham.  Ved  en  Bøn  dræbte  Prindsen  den  og  traf  med  det  samme 

en  treøietDåkini,  der  paaPrindsens  Spørgsmaal  efter  Dåkini  Dschnåna 

Gosehja  sagde:  „Midt  blanclt  hine  Diamantklipper  er  der  en  Hule; 

naar  du  banker  paa  Hulens  Dør,  vil  en  Dåkini  vise  sig;  hende  maa 

du  spørge. 

Han  fandt  Hulen,  bankede  paa,  og  frem  traadte  en  ældgammel 

Jogini,  som  paa  hans  Spørgsmaal  svarede:  „I  denne  Nat  ville  alle 

Dåkini'er  komme  sammen  i  Hovedtemplet  i  de  sorte  Bjerge;  der- 
hen skal  ogsaa  jeg.  Kommer  du  derhen,  vil  du  der  erholde  Ind- 

vielsen  og  høre  den  forborgne  guddommelige  Erkjendelses  Dåkini 

lovprise."  Da  Prindsen  kom  til  Templet,  saa  han,  hvorledes  en 
Mængde  DåkinTer  strømmede  derhen  og  flere  Tusinde  forsamlede 

sig.  .,Paa  et  stort  rundt  Bret  (Mandal)  bleve  fem  kostelige  Retter 

og  fem  herlige  Drikke  fremsatte  og  alt,  hvad  der  var  fornødent  for 

Forsamlingen,  bragt  i  Orden.  Efter  det  sædvanlige  Spørgsmaal 

og  Svar  gav  den  Gamle,  der  agerede  Værtinde,  Prindsen  Indvielse 



ins til  Djnanå  Beige  Bilik  (den guddommelige Erkjendelse)  ogpaalagde 

ham  at  hente  sexten  røde  Menneskehjerter  fra  Lankapuri1.  „Dette 
er  uomgjængeligt  fornødent,  om  du  vil  komme  i  Besiddelse  af  den 

forborgne  guddommelige  Erkjendelses  Dåkini",  sagde  hun. 
Paa  sin  videre  Reise  kom  Prindsen  til  en  Konge,  som  hedte 

Dalai  ji  Tedkuktschi,  hvem  han  underrettede  om,  at  han  var  be- 

stemt til  at  blive  et  Troens  Lys  for  Folket  i  de  nordlige  barske 

Sneebjerge  (Tibet).  Kongen  reiste  sig  fra  sit  Sa?de,  kastede  sig  til 

Jorden  foran  Prindsen,  satte  hans  Fod  paa  sit  Hoved  og  udtalte 

med  den  fasteste  Troes  Overbeviisning  disse  Ord:  ,, Verdens  Lys, 

Arja  Palo,2  hør  mig!  Du,  som  har  Magt  til  at  betvinge  de  yderste 
utilgjængeligste  Egne  ind  under  Troen  og  til,  ligesom  den  opgaaende 

Sol,  at  forjage  de  i  de  uregelmæssige  fordærvelige  Lidenskaber 

Smægtendes  Mørke  —  forund  os,  at  vi  ved  det  veldædige  held- 

bringende  Lys  maae  fryde  os  ved  en  stedsevarende  klar  Dag! 

Maatte  isærdeleshed  jeg  i  kommende  Dage  blive  din  Søn  og,  ved 

at  bringe  Lys  i  de  mange  levende  Væseners  formørkede  Sind,  faae 

Bogda'ernes  Læres  Lygte  til  klart  at  flamme!"  Kongens  hele  Følge 
istemte  det  Ønske,  under  Prindsens  Opsigt  og  ved  de  tre  Fortræffe- 

ligstes  naadige  Bistand  at  komme  til  at  vandre  paa  de  ti  fortjenst- 

lige  Værkers  Vei. 3   Hertil  svarede  Prindsen:    ..Fra  nu  af  skulle 

1  Ved  Lankapuri  tuenes  Ceylon,  der  i  indiske  Skrifter  snart  kaldes  Lanka, 
snart  Sinhala.  Af  det  sidstc  Navn  have  Enropæerne  dannet  Folkenavnet 
Singaleserc  som  Benævnelsc  af  Øens  oprindelige  Indvaanerc. 

2  Den  niellemasiatiske  Buddhisme  er,  uagtet  i  alt  Væsentligt  identisk  med  den  in- 
diske, dog  i  adskillige  Enkeltheder  derfra  noget  afvigende.  Saalcdes  træder  i 

Tihet  Religionens  Stifter,  Cakjamuni  noget  i  Baggrundcn,  medens  en  af  hans 
angivnc  Disciple,  der  forekommer  under  flere  Navne,  hvoriblandt  Arja  Palo 

er  den  væscntligste  Gjenstand  for  Tilbedelse.  Han  skal  nemlig  i  Tidernes  Lob  — 
snart  som  Konge,  snart  som  Præst  —  have  paataget  sig  menneskcligt  Legeme 
og  troes  nu  i  omtrent  tre  hundrede  Aar  at  have  regjeret  og  fremdeles  i  Dalai- 
Lamas  Person  at  regjere  Tibet  som  kongelig  Præst  i  chubilghanisk  Arvefølge. 
Man  seer  her,  at  Kongen  i  Prindsens  Person  seer  en  Legemliggjørelse  af  Arja 
Palo. 

*  De  ti  for  tjenstlige  Værker  eller  Handlinger  omtales  i  et  af  Sehmidt 
eiteret  tibetansk  Værk,  Bodhimør,  saalcdes:  Kong  Srongsar  Gambo  ansatte  Folk 

til  at  overholde  Udovelsen  af  de  ti  fortjcnstligc  Handlinger.    De  Godo  blevc  be- 
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I  gjennem  alle  tilkommende  Fødseler  ikke  skilles  fra  Fuldkommen- 

hedens  Indebavere.  Ved  de  tre  Fortræffeligstcs  bekræftende  Magt 

vil  Eders  Ønske  blive  opfyldt". 
Erdeni  Charalik  fortsatte  nu  sin  Reise  og  kom  til  Lankapuri. 

Her  lovede  en  Dåkini  ham  at  bringe  ham  de  sexten  Menneskehjer- 

ter under  et  Træ  ved  en  Kilde  i  Nærheden  af  Kong  Dalai  ji  Ted- 

kuktschies  Palads,  hvorhen  han  derfor  maatte  vende  tilbage.  Der 

fandt  han  hende  under  Skikkelse  af  en  gammel  Betlerqvinde ;  og 

da  femten  Dåkini'er  traadte  frem  og  hilsede  hende  med  stor  Ærbø- 

lonnede  og  beskyttede,  de  Onde  forfulgte  og  straffede,  de  overmodige  Stormænd 

ydmygede  og  de  Undertrykte  beskyttede,  Bjergvand  blev  samlet  i  Damme  og 
ført  derfra  gjenncm  Vandledninger,  Maal  og  Vægt  holdtes  i  Orden,  Agerlandet 
blev  fordeelt,  Læreanstalter  bleve  oprettede,  og  Kongen  skrev  selv  enAnviisning 

til  Opdrættelse  af  Heste  og  digtede  Fortællinger  og  Vers.  Anstiftere  af  Uenig- 
hed  og  Strid  bleve  pidskede,  Mordere  straffede  med  Døden,  Tyve  maatte  betale 
det  Ottedobbelte  af  det  Stjaalne,  utugtige  Forbrydere  bleve  lemlæstede  paa  de 
hemmelige  Dele  og  jagede  ud  over  Grændserne;  paa  Løgnere  og  falske  Vidner 
blev  Tungen  udskaaren.  Det  blev  forordnet,  med  Tiltro  at  stole  paa  de  tre 
Fortræffeligste  og  at  vise  dem  Andagt  og  Ære,  at  ære  sine  Forældre  og  adlyde 

dem  i  Alt  —  ikke  at  unddrage  sig  fra  de  Gamle  og  Svage  eller  fra  dem  som 
man  har  modtaget  Velgjerninger  fra,  men  at  gjengjelde  dem  saadanne  —  ikke 
at  modsætte  sig  Foresattes  Anordninger,  men  at  tage  dem  tilfølge,  —  overhoved 
at  tage  Andres  dydige  Vandel  til  Mønster  og  at  beflitte  sig  paa  Øvelse  i  Budd- 

has Lære  og  Skriftkundskab.  —  Endvidere  blev  anbefalet,  stedse  at  have  enhver 
Gjernings  fremtidige  Følger  for  Øie  og  at  vogte  sig  for  syndige  Handlinger, 

stedse  at  befordre  Sines  og  sin  Stammes  Bedste  og  forebygge  enhver  Fiendtlig- 

-lighed,  —  at  bevare  Sindets  Reenhed  ved  Aabenhed  og  Hjertelighed  imod  En- 

hver, —  at  være  maadeholden  i  Nydelsen  af  Spise  og  berusende  Drikke  og  at 
beflitte  sig  paa  Ærbarhed  og  Kydskhed,  —  ikke  i  Handel  og  Vandel  at  tillade 
sig  Svig  og  Bedrag,  og  overhoved  afholde  sig  fra  enhver  forbuden  Handling;  — 
og  det  blev  Egtemænd  anbefalet,  selv  at  udøve  Herredømmet  i  sine  Huse  og  ikke 
at  overlade  det  til  Qvinderne.  I  stridige  Tilfælde,  hvor  man  ikke  klart  kunde 
skjelne  mellem  Ret  og  Uret,  anordnedes  det,  at  man  for  Religionens  Tengeri 
(høiere  Aander)  og  Skytsaander  og  under  Paakaldelse  af  dem  som  Vidner  skulde 
edelig  bekræfte  sine  Ord.  Dette  og  meget  Andet  blev  skriftligen  affattet  som 

ufravigelig  Rettesnor  for  Riget  Tibets  Indvaanere,  og  denne  Lov  om  de  ti  for- 
tjenstlige  Værker  blev  beseglet  af  Kongen  og  alle  Ministrene,  hvorefter  den  blev 
bekjendtgjort  i  det  hele  Land.    Ssan.  Sset.  S.  329. 
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dighed,  erklærede  Prindsen,  at  han  ansaa  hende  for  den  guddom- 

melige Erkjendelses  Dåkini  Hun  indrømmede  ikke  dette  og  befa- 

lede  de  femten  yngre  Dåkinrer  at  gjøre  Forberedelser  til  en  Fest 

for  den  ypperlige  unge  Mand.  De  fik  strax  et  prægtigt  Palads 

istand,  og  de  sexten  Dåkinfer  begyndte  at  dandse,  hvoretter  sexten 

andre  Dåkinfer  kom  til  og  deeltoge  i  Dandsen. 

Dandsen  standsede,  og  en  af  Dåkinferne  spurgte.  hvad  den 

prægtige  unge  Mand  vilde,  hvortil  en  anden  svarede :  ..Denne  Yng- 
ling kom  for  nogen  Tid  siden  til  Paladset  i  de  sorte  Bjerge  med 

Angivelse,  at  lian  forlangte  Dåkini  Dschnåna  Goschja.  Da  jeg  ikke 

kunde  give  ham  den  fornødne  Anviisning,  sendte  jeg  Bud  for  at 

kalde  dig".  I  den  Tilkaldte  kj endte  Prindsen  igjen  hende,  som 
havde  havt  Forrangen  blandt  de  sexten  forhen  omtalte.  Hun  hen- 

viiste  ham  til  et  melleni  høie  Bjerge  beliggende  Palads,  hvorBogda- 

Lama  boede;  han  kjendte  nemlig  nøie  den  Dåkini.  Prindsen  for- 

langte. Paa  Veien  til  Bogda-Lama  mødte  Prindsen  en  ung  viis 

Geistlig,  der  forklarede  ham  som  Aarsag  til,  at  Dåkinf  erne  havde 

et  barsk  og  afskrækkende  Udseende,  det  Hverv,  de  havde,  at  tæmme 

de  levende  Væsener  og  bringe  dem  til  Ro.  Men,  tilføiede  han.  i 

sit  inderste  Gemyt  vare  de  ikke  uden  hjelpsom  Medlidenhed  og 

barmhjertig  Velvillie. 

Ved  sin  Indtrædelse  hos  Bogda-Lama,  som  gjennom  770  Fød- 
seler  havde  forenet  alle  Viisdommens  Kræfter  og  været  Verdens 

klartskinnende  Lampe,  tog  Prindsen  saaledes  tilorde:  ..Ligesom 

Høstmaanen  gjør  du,  talløse  Verdensbeboeres  glimrende  Troenslys, 

en  Ende  paa  al  Sindsformørkelse !  Lad  mig  knælende  bringe  dig 

Tilbedelsens  Priis  og  Ære!  Indehaver  af  al  Viisdom,  Veileder  i 

Forborgenhedens  Dybder,  Hier  af  Buddhas  uudforskelige  hellige 

Egenskaber,  du,  som  raaber  Hum  og  Pad, 1  du,  den  mægtige  Scep- 

1  Ved  Hum  og  Pad  sigtes  rimeligviis  til  en  Formel,  som  tillægges  en  overor- 
dentlig heldbringende  Kraft.  Den  lyder:  Om  Mani  Padmc  Hum  og  ho- 

res stadigcn  i  Tibetanernes  og  Mongolerncs  Mund.  Den  indhugges  i  Klippefladen, 

den  trykkes  paa  Silkotoi,  paa  Linned  og  paa  Papir  i  Ttisindviis,  der  ophænges 
decls  som  Faner,  decls  nedlægges  i  oylindriske  Kar,  der  lade  sig  dreie  rundt, 

og  som  ere  anbragtc  ved  Dorcno,  for  at  enhver  Indtrædende  eller  Udtrædende 



411 

terbærer,  lad  mig  knælende  bringe  dig  Tilbedelsens  Priis  og  Ære! 

Du  tiltreernes1  Vedligeholder,  almiudelige  Forbarmer,  Ophøiede, 

af  Stolthed  og  Ærgjerrighed  ubesmittede  Boddhisattva, 2  Fuldkomne, 

lad  mig  knælende  o.  s.  v.!  Du,  fra  Feil  og  Vildfarelser  fuldkom- 

men  Befriede,  midt  i  et  talrigt  Præsteskab  Thronende,  fra  utænke- 

lige  Tider  de  levende  Væseners  besjælende  Gjenstand  for  Tilbedelse, 

lad  mig  knælende  o.  s.  v.!  Du,  som  skjelner  hvert  Enkelt  i  en 

Blanding,  du  Majestætiske,  Vedligeholder  af  den  sandfærdig-hellige 

og  viisdomsfulde  Abhidharma, 3  lad  mig  knælende  bringe  dig 

Tilbedelsens  Priis  og  Ære!" 

Nn  sagde  Bogda-Lama  blandt  meget  mere:  „Paa  Sletten 

foran  den  uforgjængelige  Klippe,  ved  hvis  pragtfulde  Fod  af  ufor- 

gjængeligt  Guid  utallige  Tusinder  af  Dåkinfer,  prydede  med  ufor- 

gjængelige Smykker,  dandse  Evighedens  Dands,  lege  og  synge,  der 

holde  de  ogsaa  ved  sin  alt  gjennemtrængende  Røst  Schjinnus  (onde 

Aander)  i  Frygt  og  overholde  med  det  evige  Diamantscepter  Ver- 

densordenen". Bogda-Lama  yttrede  i  Samtale  med  ham  blandt 
Andet  ogsaa  Følgende:    ,,Hør,  min  Søn!  herfra  imod  Øst  ligger  det 

kan  give  dem  et  Puf,  saa  de  mange  Gange  gaae  rundt.  Ja  ved  Vandfald  har 

man  indrettet  Hjul,  som  ved  Vandkraft  drive  store  Kar  fyldte  med  Papirstrimler, 
hvorpaa  Formelen  ,er  trykt,  stadigen  rundt.  Man  antager  nemlig,  at  hver  Gang 
ct  enkelt  Exemplar  af  Formelen  dreies  rundt,  har  den  samme  Kraft,  som  naar 

den  fremsiges  af  et  Menneske.  Formelen  er  affattet  i  Sanskritsproget  og  lyder 

i  Oversættelse:  „0!  Juvel  i  Lotus.  Sandt  er  det",  eller  „Gud  er  en  Juvel  i  en 
Lotus  (Vandlilie).  Sandt  er  det".  Det  første  Ord  bruges  nemlig  deels  som  In- 
terjection:  O!,  deels  som  en  Betegnelse  af  Guddommen.  En  udførlig  Forklaring 
af  Formelen  har  Klaproth  meddeelt  i  Nom.  Journ.  Asiat.  T.  VII.  p.  188  Jig. 
De  mongolske  og  tibetanske  Geistlige,  som  ikke  forstaae  Sanskrit,  give  de  meest 

eventyrlige  Forklaringer  af  Formelen,  hvorom  Pallas,  Samml.  uher  die  Mongoli- 
scken  Volkerschaften,  II.  S.  90,  401  Jig. 
Hum  bruges  ogsaa  som  Interjection  og  betegner  Trusel. 

1  Sutra,  en  Sentents,  moralsk  eller  videnskabelig,  en  Samling  af  saadanne,  en 
Lærebog. 

2  Boddhisattva  er  en  Helgen,  som  under  talrige  Gjenfødelser  stadigen  har 
nærmet  sig  Fuldkommenhed,  indtil  han  ikke  mere  behøver  at  luttres  ved  nogen 

ny  Fødsel,  men  allerede  er  Candidat  til  Buddha-Værdigheden. 

3  Abhidharma  er  en  udførlig  Fortolkning  af  Buddhas  Lære. 



4ia 

uforgjængelige  Rige,  i  hvilket  alle  de  tre  Tiders  Buddha  er  ere  blevne 

aabenbar  forherligede  Buddha  er.  Nordenfor  dette  evige  Rige  boer 

Sneerigets  store  Folk,  kaldet  Tybet.  Hos  dette  Folk  befinde  sig 

utallige  levende  Væsener  af  umenneskelig  Skikkelse,  hvilke,  uden 

al  Følelse  af  Medlidenhed,  Understøttelse  og  Barmhjertighed,  kun 

arbeide  paa,  at  alle  levende  Væsener  skulle,  styrtende  ned  i  de  tre 

Jainmersfødseler,  blive  gjenfødte  i  ulykkelige  Legemer.  Til  dette 

Folk  vil  jeg  sende  en  med  guddommelig  Kraft  udrustet  Chubilghan 

for  at  tæmme  disse  rasende  umenneskelige  Væsener  og  for  at  for- 

milde deres  raae,  vilde  og  grusomme  Sind.  Derved  vil  jeg  berede 

alle  Væsener  Glæde,  og  Held  og  Velsignelse  ville  drage  hul  blandt 

dette  Folk.  Send  du,  min  Søn,  en  Chubilghan  til  Konge  hos  Ty- 

bets  Folk,  og,  for  at  gjøre  dette  Folks  Styrelse  og  Regjering  fuld- 
kommen,  saa  send  flere  andre  Chubilghaner  til  Landene  Kital  og 

Balbo  for  at  bringe  mange  Chubilghaner,  som  opholde  sig  i  disse 

Lande,  til  Tybet   Naar  da  Tiden  kommer  til  at 

aabenbare  Bogda'ernes  Eiendommelighed,  da  vil  du,  min  Søn,  Ei- 
den i  Charalik!  i  dette  nordlige  Rige  antage  Fødsel  som  Men- 

neske og  optræde  som  Spire  fra  den  af  Alle  Udvalgte  o.  s.  w 

Ved  Kraften  af  Lama'ens  Velsignelse  befandt  Prindsen  sig  pludselig 
henflyttet  til  Dakinfernes  Forsamlingspalads,  hvor  Salighed,  Held 

og  Glæde  evindelig  boe.  Dakiiuerne,  som  strax  vidste,  at  Prindsen 

var  kommen  med  Ærinde  fra  Lama' en,  kom  strax  med  Hjertens- 
glæde  dandsende  hen  til  ham.  Da  saa  Prindsen  havde  afgivet  sin 

Beretning,  feirede  de  i  samme  Nat  en  stor  Fest. 

Efter  en  Samtale,  hvori  Prindsen  erklærede,  at  han  var  kom- 
men for  at  føre  hende  hjem  med  sig,  og  nogle  Indvendihger  fra 

bendes  side  paa  Grund  af  hendes  hoie  Alder,  gav  hun  ham  nogef 

at  spise. 

Eenimod  Alten  samlede  sig  tiere  Tnsinde  Dåltinfer,  der  dand- 

sede  og  sang  atten  forskjellige  Dandse  og  Sange.  „Da  viste  sig 

den  Lama,  hvis  Navn  er  Hellig,  med  Krone  paa  Hovedet,  kost- 

bare Øren-  og  Ilalsprydelser,  et  Skulderklæde  af  fineste  Byssus  og 

en  Bedesnor  af  Perler  over  Brystet,  samt  holdende  en  Damaru  (en 

lideii  Tromme)  i  Ilaanden.    Kfterat  have  raabt  Hum,  bragte  han 
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Jorden  til  at  skjælve  ved  at  raabe:  Pa  cl.  Denne  store  Scepter- 

bærer  kom,  omgiven  af  hundrede  Scepterbærere,  dandsende  den 

uafbrudte  Evighedsdands,  og  tog  med  sit  Følge  Sæde  tilhøire  og 
tilvenstre. 

Nu  fulgte  en  Mængde  Taler  til  Forherligelse  af  Religion,  Geist- 

lighed,  Bogda-Lama  og  Erdeni  Charalik. 

Efter  Lama'ens  Anviisning  begav  Prindsen  sig  den  følgende 
Morgen  til  en  Hule,  hvor  han  traf  en  hundrede  og  otteaarig  Jogini 

med  sneehvidt  Hoved  og  trespidsede  Tænder. 

Til  Erdeni  Charalik  sagde  en  Dåkini:  „Du  vil  blive  født  som 

Konge  af  Tybet  og  fuldende  Foreningen  og  Dannelsen  af  hele  dette 

Lands  Folk.  Da  vil  du  atter  fra  Toppen  af  Bjerget  Potala  1  lade 

Lysglandsen  af  Læren  om  de  ti  ophøiede  Fortjenester 2  udstraale  i 
alle  Retninger   Omgiven  af  umaadelig  høie  Sneebjerge, 

hvor  der  er  en  Flade  liig  en  gylden  Mandal,  staaer  i  tusindfold  gyl- 

den Straalepragt  den  af  de  tusinde  Forherligede  velsignede  og 

hellige  gyldne  Tempelpyramide. 3  Der  er  Frydens  og  Glædens 
Lysthave  for  de  mange  tusinde  Dåkinfer.  Dette  er  et  Sted  til 

Vederqvægelse  for  et  reent  og  fast  Gemyt,  Paa  dette  afsideslig- 

gende  Sted  dvæle  de  mange  tusinde  Dåkinfer  gjerne,  idet  de  rette 

Tanken  mod  et  eneste  Punct!" 

'  Potala  er  ct  Bjerg  ved  Tibets  Hovedstad  Hlassa.  Paa  dette  Bjerg  ligger  et 
Kloster,  hvori  Dalai-Lama  residerer. 

2  See  Anm.  3  S.  408. 

3  Ved  Tempelpyramide  forstaaes  saadanne  Monumenter,  som  i  det  ældre  In- 
diske kaldes  Stupa  (Haug,  Dynge),  i  nyere  Dialecter  deels  T  op  e,  deelsDago- 

bah  (Skatgjemme  d.  e.  Gjemme  for  Reliqvier  af  Helgener  eller  Stormænd). 

Oprindelig  Dynger  af  Steen  og  Jord,  i  Form  som  de  nordiske  Gravhøie  og  lige- 
som  mange  af  disse  indesluttende  en  af  Steenheller  dannet  Kiste,  hvori  brændte 

Been  og  undertiden  en  Deel  Kostbarheder  nedlagdes  —  gik  de  efterhaanden  over 
til  at  blive  murede  kuppelformede  Monumenter.  I  Tibet  antog  de  efterhaanden 
en  mere  pyramidisk  Form.  Disse  Monumenter,  i  Tibet  kaldede  Tzatza,  viser 

man  stor  Ære.  Ingen  Buddhist,  hvis  Vei  falder  i  Nærheden  af  et  saadant  Monu- 

ment, undlader  derved  at  forrette  sin  Andagt.  Nogle  ere  af  saa  betydelig  Stør- 
relse, at  de  tilligc  tjene  som  Templer. 
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Efter  tiere  Taler  erklærede  Dakini  Dschnåna  Goschja  sig  villig 

til  at  følge  Prindsen,  og  de  bleve  begge  i  et  Øieblik  henflyttede  til 

hans  Hjem.  Her  aabnede  den  gamle  Dakinrs  Bryst  sig;  ud  deraf 

frenitraadte  ..en  henrivende  skjøn  Jomfru,  straalende  i  den  klareste 

Lysglands;  hendes  Haar  var  forst  bvidt,  men  blev  pludselig  sort; 

hun  havde  den  fineste  Legemsbygning  og  besad  alle  Ungdommens 

Yndighedei-. 
Nb  blev  en  Fest  feiret:  ..alle  Dakinrer  ogViismænd  reiste  sig 

og  dandsede  Heltenes  Dands,  Dakinfernes  Dauds.  Vredens  Dands, 

den  rredladne  Moders  Dands,  Beroligelsens  Dands.  Hemmelighedens 

Dands,  Virkelighedens  Dands.  den  med  Smil  forbundne  Vi  edes  Dands, 

den  frygtelig  truende  Vredes  Dands:  med  et  Ord  tre  hundrede  og 

tredsindstyve  Dandse". 
Herefter  følger  Beskrivelse  over  nogle  af  disse  Dandse.  Saa 

lieder  det:  ,,De  mange  tusinde  Dåkini'er  forsvinde  og  smelte  sam- 
men med  Heltene ;  af  disse  Helte  forsvinder  lidt  efter  lidt  den  ene 

efter  den  anden  og  smelter  sammen  med  de  øvrige,  indtil  de  efter- 
haanden  alle  ere  sammensmeltede  til  en  eneste  Helt.  og  denne  ene 

Helt  forener  sig  derpaa  med  den  hellige  scepterførende  Lama",  som 
derpaa  ligeledes  forsvinder. 

..Efterat  disse  Mange  ved  Blanding  havde  forenet  sig  til  Eet, 

skeede  det,  at,  ligesom  Skyer  paa  Himlen  samle  sig  og  udbrede  sig, 

Alle  pludselig  opvaagnede  af  Eiendommelighedens  Eenhed,  Enhver 

igjen  indtog  sin  Plads  og  Glædesfesten  af  Forsamlingen  blev  fortsat". 
Efter  flere  Taler,  deels  af  Prindsen,  deels  af  Bogda-Lama. 

deels  af  Prindsens  Forældre,  .,forsvandt  pludselig  alle  Dakinf  er  fra 

Virkeligheden  og  bleve  usynlige;  ogsaa  den  hellige  Lama  flod  hen 

i  Lysglands,  forsvandt  fra  Virkeligheden  og  blev  usynlig". 

S  a  m  m  e  n  1  i  g  n  i  n 

Naar  man  nu  skrider  til  at  sammenligne  de  phantastiske  Fore 

stillinger,  som  blandt  Tibetanerne  og  Ifongoleme  næres  om  Daki- 

nf ene.  med  Europa4ernes  om  llexe,   er  det  en  Selvfølge,   at  (ler 
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ikke  kar  blive  Tale  om  saadanne  almindelige  Forestillinger,  som 

spire  og  voxe  paa  national  Grund  hos  saagodtsom  ethvert  raat  eller 

halvciviliseret  Folkeslag,  f.  Ex.  om  Mennesker  og  Dæmoner,  der 

antage  forskjellige  Skikkelser,  flyve  gjennem  Luften,  gjøre  sig  usyn- 
lige m.  m.  Saadanne  afgive  intet  sikkert  Tegn  til  at  det  ene  Folk 

har  laant  dem  af  et  andet,  ihvorvel  de  for  en  Deel  kunne  skylde 

fremmed  Paavirkning  sin  Oprindelse  eller  Modification.  Naar  man 

derimod  vil  godtgjøre,  at  enten  det  ene  Folk  har  gjort  Laan  hos 

det  andet,  eller  at  begge  have  øst  af  samme  Kilde,  da  maa  man  ind- 

skrænke  sig  til  saadanne  Træk,  som  ikke  kunne  forklares  som  en 

naturlig  Udvikling  af  de  mere  primitive  Forestillinger,  men  som 

bære  Præg  af  mere  vilkaarlige  Tilsætninger.  Findes  deri  Lighed, 

maa  man  antage  historisk  Forbindelse  mellem  vedkommende  Folke- 

slag. I  de  følgende  Sammenligninger  holder  jeg  mig  derfor  kun 

til  saadanne  mere  vilkaarlige  Træk. 

Hexe  og  Dåniki'er  ere  Qvinder.  „Der  er  (i  den  nordiske 
Mythologie)  næppe  Tale  om  en  tro  lim  a  fir,  men  jævnlig  om  en 

trollkona,  og  Xavne  paa  Kjæmpeqvinder,  saasom  flagS,  skass. 

skessa,  anvendes  uden  Betænkelighed  paa  Tryllerinder.1 
,,Jeg  vil  begynde  med  Trolddommens  oldnordiske  Stilling,  hvis 

ældre  og,  som  mig  synes,  mere  ublandede  Beskaffenhed  fremfor  Alt 

bekræfter  os,  at  Hovedrollen  derved  var  anviist  Qvinder  og  ikke 

ftlænd".2 

Det  oldindiske  Dåkini  betegner  stedse  qvindelige  Væsener,  lige- 

som  de,  optaget  af  Tibetanerne  og  af  Mongolerne,  der  udtale  Rå- 
kini,  ogsaa  stedse  er  opfattet  som  et  qvindeligt  Væsen. 

Alder.  Hexene  optræde  i  Regelen  som  meget  gamle  og hæs- 

lige  Qvinder;  J6gini'erne  og  Dåkini' erne  som  oftest  ligeledes.  naar 
Bemærkning  om  Enkeltes  Alder  anføres. 

En  Præsidentinde,  der  anordner  og  forestaaer  Festene,  omtales 

saavel  blandt  Hexene  3  som  blandt  Dåkinrerne.4 

1  Grimm,  D.  Mythol.,  2.  Ausg..  S.  993. 
2  ib.  S  994. 
3  ib.  S.  1013. 

4  S.  S.  147,  452,  453,  4GO,  481. 
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Prindsen  kom  til  Dakinfernes  Hovedsæde.  „Ingensteds  fandt 

han  en  Mand,  men  derimod  en  Mængde  treøiede,  skjæggede  Qvin- 

der1  med  himmelblaat  Hovedhaar,  hvilke  raabte  Hum  og  Pad, 

skjønne  at  see  for  den  Frygtløse,  skrækkelige  for  den  Frygtsomme.2 
Paa  et  andet  Sted  „kom  en  treøiet  Dakini  ham  imøde;  hun 

var  hyllet  i  en  Tigerhud,  og  hendes  Haar  var  uredt  og  bustet".3 
Prindsen  kom  til  en  Hule,  hvor  han  bankede  paa.  .,Strax  viste 

sig  en  ældgammel  Jogini  med  Haaret  i  Uorden",  ib. 
Han  kom  til  en  anden  Hule  og  fandt  der  en  108  Aar  gammel 

Jogini  med  tre  taggede  Tænder  og  sneehvidt  Haar.4 

I  Beskrivelsen  over,  hvorledes  Dåkini'erne  forfølge  Dæmonerne, 
heder  det:  „Ud  af  deres  Mund  sprude  Flammer,  og  igjennem  sine 

Næseborer  udstøde  de  Røgskyer;  ved  deres  Aande  kommer  Alt  i 

Kog  som  Vand  eller  bliver  antændt  og  brænder  i  flammende  Glød.5 
En  Aandefyrste.  Uagtet  der  i  Hexenes  som  i  Bakin^ernes 

Forsamlinger  i  Regelen  ikke  indfandt  sig  nogen  Mand,  berettes  dog 

en  enkelt  Gang  om  en  Aandefyrstes  Nærværelse. 

Ligesom  Bogda-Lama  med  mandligt  Følge  indfandt  sig  i  Da- 

kini'ernes* Forsamling  (S.  412),  saaledes  lieder  det,  at  en  Troldenes 
Konge  med  Følge  indfandt  sig  ved  Trolde-Thinget  d.  e.  Hexenes 

Forsamling.  En  Mand  vaagnede  en  Nat  ved  stor  Larm  i  Skoven: 

han  gik  ud  og  fik  Øie  paa  en  Troldkone;  paa  hans  Spørgsmaal 

1  Sec  følgende  Anm.  3. 
2  Ssan.  Sset.  S.  446. 
3  ib.  S.  451. 

I  en  Beretning  af  1G75  om  .det  hogst-bcklageligc  Troldomevasendc  i  Nord- 

landene", trykt  i  „IIandlingar  ur  II.  Ex  L.  v.  Engestrønis  Bibliothek",  Iste  H. 
S.  28  flg.,  hoder  det,  at  Børn,  som  have  været  bortførte  af  Hexer,  erholde  den 

Gave  at  kunne  sec  paa  en  Qvinde,  om  hun  er  Hex.  De  sec  nemlig  i  Hexcns 

Pandc  en  rød  lJlet,  som  ingen  Anden  kan  sec.  Skulde  dette  antyde  nogen  A£ 
hængighcd  af  Qivadyricelse  ?  Denne  indiske  Gud  afbildes  nemlig  med  et  tredie 
Øie  i  Fanden,  og  hans  Dyrkere  brerc  som  Kjendetogn  et  rødt  Mærke  i  Panden. 
Moor  Uindoo  Pantheon,  p.  407. 

4  Ib.  S.  468 — 464, 
*  S.  S.  S.  482. 
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svarede  hun,  at  hun  skulde  til  Troldething,  og  at  der  kom  Trolde- 

nes  Konge  med  flere.1 
Hjerte-Æden.  I  Serbien  heder  det:  „Naar  en  Hex  træffer 

en  sovende  Mand,  støder  hun  en  Kjep  gjennem  hans  venstre  Bryst- 

vorte, aabner  Siden,  tager  Hjertet  ud  og  æder  det,  hvorefter  Brystet 

groer  sammen  igjen.  Ved  at  smøre  sig  med  Løg  (som  Hexene 

synes  om)  sikkrer  man  sig  mod  saadanne  Angreb.2  Ogsaa  tydske 
Sagn  berette  om  Hexe,  som  tage  Folks  Hjerter  ud  og  lægge  Stråa 

ind  istedet. 3 

Hermed  kan  sammenlignes  ovenanførte  Træk  af  det  tibetanske 

Eventyr,  at  Prindsen,  for  at  erholde  Adgang  til  Deeltagelse  i  en 

Dåkini-Fest,  maatte  hente  sexten  røde  Menneskehjerter.    (S.  408). 
Sammenkomster.  Ligesom  Dåkinferne  holde  sine  Møder 

paa  Bjerge,  især  sorte  Bjerge  d.  e.  fra  menneskelige  Boliger  fjernt- 

liggende, saaledes  holde  ogsaa  Hexene  sædvanligen  sine  Møder  paa 

Bjerge.  I  Nordtydskland  er  Brocken  eller  Bloksbjerg  især  berygtet, 

i  Sverige  Blåkulla  (det  sorte  Bjerg),  en  Klippeholme  mellem  Ølånd 

og  Småland,  i  Norge  Dovrefjeld  og  Lyderhorn  ved  Bergen  o.  fl. 

„Rygtet  gaaer  end  i  vore  Tider  blandt  den  gemene  Mand,  som 

og  Troldqvinderne  selv  have  tilstaaet,  at  de  have  havt  adskillige 

Samlingspladse,  som  gaves  Navn  af  Balvolde.  De  vare  følgende: 

Lyderhorn,  et  Bjerg  ved  Bergen;  Balvolden  paa  Vardø  i  Østfinm ar- 

ken, Domen,  ethøit  Bjerg  sammesteds,  saa  kaldet,  Dovrefjeld,  Hek- 
kenfjeld  paa  Island.  Til  bemeldte  Samlingspladse  have  de  paa  visse 

Tider,  især  i  Julen  og  St.  Hans  Nat,  forsamlet  sig,  somme  i  Hun- 

des,  nogle  i  Kattes,  en  Deel  i  Ulves,  hine  i  Bavnes  og  andre  Ge- 

stalter, ofte  60  ja  flere  i  Tallet  og  samlede  holdt  sig  lystige".4 
Hexene  holde  ligesom  Dåkinferne  sine  Feste  om  Natten. 

(S.  406.  412). 

Ketil  vaagnede  om  Natten  ved  stærk  Larm  i  Skoven,  løb  ud 

1  „ek  skal  til  trollabings ;  bar  kemr  Skelkingr  nor&an  ur  Dunibsliafi  konungr  trolla 
ok  Ofoti  ur  Ofotansfiroi  ok  borgeror  Hørgatroll  ok  aorar  storvettir  noroan  ur 

lan  di".    Fornmanna  Sogur,  I.  S.  131. 
■  Gr.  S.  1031. 
3  Ibid. 

4  Sk.  Lit.  Sehk.  Skr.  19  B.  S.  389. 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1873.  27 



418 

og  saa  en  Troldkjerring  med  Haaret  ned  over  Skuldrene.  Paahans 

Spørgsmaal  svarede  hun,  at  han  ikke  maatte  opholde  hende,  hun 

maatte  til  Hexeforsamling  (ek  skal  til  f>rolla[)ings). 1 

Det  er  bekjendt,  siger  Grimm, 2  at  i  Tydskland  Hexenes  Hoved- 
udflugt  (hauptauszug)  ans  ættes  til  den  første  Mainat  (Valpurgis) 

d.  e.  til  samme  Tid,  som  Folkets  Offerfest  og  gamle  Maiforsamling. 

Johannes  Saresberiensis,  som  levede  i  England  og  Frankrig  i 

12te  Aarh.,  siger  et  Sted:  quale  est  quod  nocticulam  (Grimm 

emenderer  nocticolam  eller  noctilucam)  quandam  vel  Herodiadem, 

vel  præsidem  noctis  dominam  concilia  et  conventus  de  nocte  asse- 

runt  convocare,  varia  celebrari  convivia,  ministeriorum  species  di- 

versis  occupationibus  exerceri  &c. 3 

For  at  begive  sig  til  Møderne  fare  Hexene,  ligesom  Dåkini'erne, 
igjennem  Luften,  kun  med  den  Forskjel,  at  hine  ride  paa  forskjel- 

lige Dyr  eller  andre  Gjenstande.  Den  føromtalte  Karen  Thorsdatter 

bekjendte,  at  hun  i  Selskab  med  Sidsel  Jacob  Mortensens  (den  af- 

døde  Borgemesters,  Jacob  Mortensens,  Enke)  og  en  Deel  andre 

Qvindfolk  var  reden  gjennem  Luften  til  Kjerru  i  Tved  Sogn.  De 

havde  havt  til  Anfører  Christen  Klod,  som  red  paa  en  Kalv,  Vidnet 

selv  paa  en  Kat  og  Sidsel  paa  en  Glorage. 4 
Beskjæftigelse.  Man  har  seet,  at  Dakinferne  jævnlig 

komme  sammen  i  stort  Antal  for  at  feire  Feste  med  Gjestebude, 

Musik  og  i  Særdeleshed  Dan  ds,  hvorved  een  Gang  den  af  Alle 

med  stor  Ærbødighed  modtagne  Bogda-Lama  siges  at  have  ind- 
fundet  sig  tilligemed  hundrede  Helte.  Beva^rtningen  var  fortrinlig. 

I)(ir  blev  saaledes  en  Gang  fremsat  fem  kostelige  Retter  og  fem 

Slags  herlige  Drikkevarer. 

Det  Samme  gjælder  om  Hexene  i  Europa.  Ogsaa  dv  holde 

Peste,  hvorved  især  Dandsen  er  det  Væsentligste.  Grimm  anfører 

saaledes:  Keisersberg  lader  de  natfarende  Qvinder  ikke  samle  sig 

andensteds  end  paa  Venusbjerget,  hvor  der  er  Gjestebud,  Dands  og 

1  Fornaldar  Stiyur,  1.  S.  Uil. 
2  /.  r.  S.  100. 'i. 
3  (Irimm.  1.  r.  S.  1011 

4  Sk.  LU.  &  Skr.  1U  li.  S.  :S7U. 
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Springen.1  Det  lieder  fremdeles  hos  Grimm2:  Efter  Maaltidet,  der 
hverken  mætter  eller  nærer,  begynder  Dandsen;  i  et  Træ  sidder 

Spillemanden,  hans  Violin  e  ler  Sækkepibe  er  et  Hestehoved,  hans 

Fløite  er  en  Klubbe  eller  en  Kattehale. 

I  en  mod  en  Bondekarl  i  Bergens  Stift  mod  Slutningen  af  det 

17de  Aarhundrede  anlagt  Hexeproces  angives  han  at  have  tilstaaet, 

at  han  havde  tjent  Satan  som  Trommeslager  paa  Dovrefjeld,  hvor 

han  havde  brugt  to  Kalverumper  som  Trommestikker. 3 
Werlauff  omtaler  et  lige  til  sildige  Tider  verserende  Rygte,  at 

Troldqvinder  have  tilstaaet,  at  de  paa  sine  Samlingspladse  have 

holdt  sig  lystige,  drukket  01  og  Mjød,  dandset  og  spillet.  „Ja  de 

ere  gaaede  saavidt  i  deres  phantastiske  Bekjendelser,  at  de  have 

sagt,  at  Satan  spillede  for  dem  nu  paa  en  rød  Fiol,  nu  paa  Lange- 

spil,  nu  paa  Pibe  og  Tromme,  nu  paa  Lur".4 

Hos  Soldan5  heder  det:  Efter  Maaltidet  begynder  Dandsen, 
en  Runddands  med  Ansigtet  vendt  udad,  medens  en  Hex  i  Midten 

af  Kredsen  staaer  paa  Hovedet  og  tjener  som  Lysestage:  Sække- 

piber,  Violiner  og  Trommer  tone,  og  Choret  synger  o.  s.  v. 

Maaltiderne  i  de  store  Forsamlinger  bestaae  snart  af  knap  og 

væmmelig  Mad,  snart  maae  de  Riges  Forraad  levere  af  det  meest 

Udsøgte  og  Velsmagende;  kun  mangler  Salt,  ofte  ogsaa  Brød. 6 
Uagtet  Gjestebud,  Dandsog  anden  Lystighed  ere  saavel  Hexenes 

som  Dåkini'ernes  væsentligste,  ja,  undertiden,  eneste  Beskjæftigelser 
ved  deres  store  Sammenkomster,  saa  tillægges  dem  dog  ogsaa  an- 

den Virksomhed.  Dåkinferne  bekjæmpe  onde  Aander  og  befordre 

Religiøsitet  og  Sædelighed  blandt  de  Folkeslag,  hvor  de  optræde. 

(S.  410). 

Hexene  derimod  ere  Satans  Verktøier  til  at  befordre  allehaande 

1  Grimm,  Deutsche  Mythologie,  2.  Ausg.  S.  1008.  Han  citerer  Keisersbergs  Omoiss 
36.  40.  Venusbjcrgct  cr  et  Bjerg,  hvori  Fru  Holda  eller  Venus  residerer, 
og  hvori  Mænd  undertiden  blive  indtagne.     Grimm  l.  c.  S.  905. 

2  S.  1024-25. 

3  Strdrn,  Søndmørs  Beskrivelse,  II.  S.  497. 
4  Sk.  Lit.  Selsk.  Skrifter,  19  B.,  S.  389  -  90. 

5  Geschichie  der  Hexenprocesse.    Stuttgart  und  Tub  ing  en  1843.  S.  231 — 32 

6  Soldan  l  c.  S.  231-32.    Saltet  holdtes  for  helligt.    Grimm  l.  c'  S.  998  flg. 

27* 
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Ondt,  f.  Ex.  at  vække  Uveir  for  at  faae  Nogen  til  at  omkomme 

paa  Søen.  Saaledes  bekjendte  en  i  Christiansand  anklaget  Kone, 

at  engang,  da  hun  og  en  anden  fløi  igjennem  Luften,  løste  Sidsel 

Jakob  Mortensens  en  Knude,  og  strax  kom  der  en  saadan  forskræk- 

kelig  Storm,  saa  det  peb  i  Luften,  som  om  mange  Sviin  vare  komne 

sammen.  Endvidere  sagde  hun,  at  Sidsel  med  nere  havde  gjort 

Ondt  og  Ulykker  paa  Folk  og  forvoldct,  at  Christen  Andersens 

Folk  druknede  paa  Veien  til  Topdal  .  .  .  Sidsel  havde  og  tvende 

Gange  forsøgt  at  drukne  Susanne  Christen  Andersens,  men  fordi 

hun  bar  en  Guldkjede  paa  sig,  hvori  hængte  et  Kors,  kunde  det 

ikke  skee.  Alt  dette  var  bleven  hende  sagt  af  hendes  Huusbonde, 

Lucifer  1  Storm  er  ogsaa  bleven  vakt  ved  at  slaae  tre  Knuder  paa 
et  Haandklæde  i  den  Ondes  Navn  og  efter  først  at  have  spyttet,  at 

kaste  Klædet  ud  paa  Våndet  og  tillige  nævne  den  Persons  Navn, 

hvis  Undergang  blev  eftertragtet. 2 
De  skade  ofte  Mange  ved  at  malke  deres  Køer,  uden  at  komme 

dem  nær.  De  stikke  nemlig  en  Kniv  under  en  Stolpe,  hænge  en 

Snor  paa  den,  og  gjennem  denne  Snor  drage  de  Melken  ud  af  åen 

Ko,  de  vælge,  eller  de  hugge  en  Øx  i  Fæhusets  Dørstolpe  og  malke 

Koen  gjennem  Øxeskaftet.3 

Af  Forestillingerne  om  Hexe  ere  ogsaa  aabenbar  de  Beskyld- 

ninger laante,  som  Geistligheden  i  Arras  i  Frankrig  gjorde  Vald- 
enserne.  Broussart  beskrev  deres  Forbrydelser  saaledes:  De  rede 

paa  salvede  Kjeppe  gjennem  Luften  til  Vauderie,  spiiste  der,  hjU 

dede  den  som  Buk,  Hund,  Abe  eller  Menneske  optrædende  Djævel, 

ved  det  bekjendte  obscøne  Kys,  tilbade  ham  under  Offring  og  over- 

gav ham  sine  Sjæle,  traadte  og  spyttede  paa  Korset  og  forhaanede 

Gud  og  Christus.4 

Dåkini'erne  forstode  sig  ogsaa  paa  Trolddom.  Det  heder  saa- 
ledes hos  Wassiliew,  hvor  han  taler  om,  hvorledes  Mohamedanerne 

forfulgte  Buddhismen :    „I)e  forfulgte  den  overalt,  saavel  inden  Gaznas 

1  8k.  Lit    Selsk.  Skri/ter,  10  li.  S.  981, 

2  ib.  S.  XS(;-tt7.    Sml    Crimm.  1).  Myth..  S.  BH,  1040.  122C 
3  Grimm  l.  r.  &  1025. 
*  Soldat,  l.  r.  8.  205. 
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Mure  —  hvor  alle  mystiske  Bøger  vare  nedlagte,  saa  at  alle  be- 
rømte buddhistiske  Hexemestere  vandrede  hid  til  Dåkinfernes  Hjem, 

for  at  lære  hemmelige  Hexelmnster  —  men  ogsaa  til  Kashmirs  Bjerge 

o.  s.  v.1 
Nu  kan  det  vel  ved  første  Øiekast  synes,  som  om  der  maatte 

være  en  himmelhøi  Forskjel  mellem  Dåkinfer,  der  virkede  i  Reli- 

gionens Tjeneste,  og  Hexe,  der  i  Satans  Tjeneste  arbeidede  paa  at 

nedbryde  Religionen;  men  ved  at  betænke,  at  naar  en  ny  Religion 

fortrænger  en  ældre,  da  bliver  det,  som  i  denne  ansaaes  for  Gud- 

dommeligt,  Helligt  og  Ærefrygtbydende,  gjerne  betragtet  som  Ugude- 

ligt  og  Djævelsk.  Christendommens  Seier  over  Hedenskabet  blev 

ikke  vunden  paa  een  Gang;  men  selv  efterat  den  havde  faaet  Over- 

vægten,  vedbleve  Mange  at  hænge  ved  sin  gamle  Tro  og  at  iagt- 
tage  nedarvede  Ceremonier.  Disse  vovede  de  ikke  at  udføre  i  de 

Christnes  Paasyn,  men  maatte  henlægge  sine  larmende  Feste  til 

afsidesliggende  Pladse.2  Det  kunde  imidlertid  ikke  undgaaes,  at  de 
Christne  fik  Nys  om,  at  saadanne  Feste  holdtes,  og  Deeltagerne 

deri  bleve  da  Gjenstande  for  Afsky,  som  de,  der  tjente  den  Onde. 

Betragter  man  derimod  Sagen  fra  hedensk  Standpunct,  da  bli- 

ver Deeltagelse  i  de  gudstjenstlige  Ceremonier  en  Fortjeneste,  og  den 

tilsyneladende  diametrale  Modsætning  mellem  Dåkinferne  og  Deel- 

tagerinderne  i  hedenske  Feste  falder  bort.  Dåkini'erne  synes  nemlig 
at  have  faaet  Plads  i  Legenden  som  Repræsentanter  for  den  nye 

Læres  Bekjendere,  der,  for  at  undgaae  Forfølgelse  af  de  mægtigere 

Anderledestænkende,  holdt  sine  Sammenkomster  saa  hemmelige, 

som  muligt. 

1  Der  Buddhismus,  I.  S.  73. 

2  „Die  hexen  horen  zura  gefolge  ebemaliger  gottinnen,  die  von  ih>em  stul  gcstiirzt. 
aus  giitigen,  angebetcn  wesen  in  feindliche  gefurchtete  verwandelt,  unståt  bei 
nåchtlicher  weile  umirren  und  stat  der  alten  feierlichen  umziige  nur  heimliche, 

verbotene  zusammenkiinftc  mit  ihren  anhångcrn  unterhalten".   Grimm,  1.  c.  S.  1007. 



Om  visse  Virkninger  af  Strømme  paa  Våndets  og 

Luftens  Temperatur. 

Af 

H.  Mohn. 

(Foredraget  10de  Oktober  1873.) 

I  denne  Afhandling  er  det  min  Hensigt  at  henlede  Opmerk- 

som lieden  paa  visse  Virkninger  af  Strøm  i  Våndet,  der  fortjene  at 

komme  i  Betragtning  ved  Maalingen  af  Havvandets  Temperatur  i 

Overfladen  og  ved  Forklaringen  af  visse  klimatiske  Ejendommelig- 

heder.  Det  var  først  ved  min  Inspectionsrejse  til  de  meteorologiske 

Stationer  i  Sommeren  1871,  at  jeg  blev  opmerksom  paa  det  Forhold, 

hvortil  jeg  her  sigter.  Imellem  Lofoten  og  Vesteraalen  ligger  den 

henved  1  geogr.  Mil  brede  Hadselfjord  paa  68 J°  Bredde  og  15°  østlig 
Længde  fra  (Jreenwich.  Gjennem  det  smale,  3J  geogr.  Mil  lange 

Raftsund  staar  Hadselfjorden  mod  Syd  i  Forbindelse  med  Vest- 

fjorden. Længere  mod  Øst  gaar  det  smale  5^  geogr.  Mil  lange 

Tjeldsund  fra  Vestfjorden  mod  Nord  til  Vaagsfjorden.  Ved  Tjeld- 

sundets sydlige  Ende  gaar  den  en  god  halv  geogr.  Mil  brede  Ofo- 
tenfjord  som  Vestfjordens  Fortsættelse  mod  Øst  flere  Mile  ind  i 

Landet.  Søndenfor  Tromsø  stikker  Malangen- Fjorden  mod  Syd- 
ost  ind  i  Landet.  Tromsø  ligger  ved  det  smale  Tromsøsund. 

Følgende  Observationer  af  Våndets  Temperatur  gjordes  i  1871: 

Dag         Kl.  Stod.  Bredde.     Længde.  Temp. 

C. 
Juni  30.  10.15  a.  m.  Hadselfjorden.    68°  32'    15°6'  10°.:? 
—  10.25    -  do.  68  30     1512  10.0 

—  10.45    —     Raftsund  jjj  G8  28     1513      G-9  Stnmi 
—  11.15    —      do.  Midten       08  23     15  (i      7.2  Strøm 

—  12.20  p.  m.    do.  Sydenden    68  15     15  0  13.G 
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Dncr Kl XVI. QlCU. Bredde. Længde. 
i  etnp. 

c 

12.°0 

Juni  30. 12.50 

P- 

m. T  T  i       r_     Cl  1  ■ Udenfor  Skjærene 

68° 11' 

15u 

2 

2.15 Tranø 68 11 10 oo 
3o 

U.2 

4.30 Kjeø 68 
19 15 44 11.8 

6.45 Ofoten  Fjord 68 
27 lb 

4/ 
16.3 

8.0 do.  Lidland 68 
30 

lb 
o2 12.9 

• 11.30 
Tjeldsund 68 

29 lb rv U 9.0  Strøm 
Tl*  -1 Juli  1. 10.40 a. m. Gibostad 69 23 1  Q lo b 11.4 

12.10 

P- 

m. UT  1 
Malangen 69 

26 
lo 

25 
12.2 

1.40 UT  1 Maalsnes 
69 

22 1  Q lo o5 13.4 

9.0 Tromsø 69 
39 

18 
58 

5.8  Strøm 

Juli  2. 1.30 
a. 

m. Langsund 
69 

54 

19 

25 6.3 

11.0 Sørøsund 
70 27 

22 

33 
6.2 

1.0 

P* 

m. Hammerfest 
70 

40 
23 

40 
7.6 

Af  disse  Observationer,  der  samtlige  bleve  tagne  fra  Dampskib, 

idet  en  Pøs  Vand  haledes  op  paa  den  Side,  hvor  intet  Vand  kom 

ud  fra  Maskinen,  sei*  man,  at  Våndet  var  merkelig  koldt  paa  de 

Steder,  hvor  der  gik  Strøm  i  Sundene,  saasom  i  Raftsundet,  i  Tjeld- 

sundet og  i  Tromsøsundet,  medens  det  paa  de  Steder,  hvor  Far- 

vandet  var  videre  og  Våndets  Overflade  ikke  bar  Spor  efter  Strøm- 

sætning, var  varmere,  og  det  desto  mere,  jo  længere  ind  i  Fjordene 

og  jo  længere  fra  Havet  man  kom. 

Paa  min  Rejse  i  1873  benyttede  jeg  Lejligheden  til  at  se  dette 

Forhold  nærmere  bekræftet  og  fandt  dette  ogsaa  ved  følgende 
Observationer: 

1873.  Vand.  Luft. 

Juni  27.  Middag.    Syd  for  Florø     61°36'  4°57'  12.°3 

—  2.30p.m.SydforHornelen61  47   5  5  12.1 

—  4.0    -  Under     do.       61  50    5  20  11.0 

4.20  —  61  52    5  20 

4.40  —  Nrd.  f.  Strømmen  61  53    5  13 

*  Skate- 
|  strømmen 

11.8  15°.2  Strøm  S. 
13.0 

Juli   2.  1.0  p.m.  Folden 

—    11.0   —  Rørvik 

Juli    3.  7.40  —  Kunna 

„     4. 11.0  a.  m.  Vestfjorden 

64  31  10  32  12.5  Havet. 

64  52  11  15  9.1  Strøm. 

66  57  13  30  12.0  15.0  Havet. 

67  58  14  49  12.1  17.3 
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1873.  Vand  Luft. 
Juli  4 6.30 p.m.  Tjeldsund 68°33'  16°19' 

9°.0 

13°.5 
Strøm. 

— 6.40 —  do.  ved  Stokke  68  33 
1627 

9.8 
Lidt  Str. 

— 6.50 —  Sandtorv 68  34 lb  66 8.3 12.0 Sterk  Str. 

8.0 —  Vaasrsfiorden 68  40 16  40 1  1  A 1 1.9 

Juli  5. 10.20 a.m.Rystrøfnmen 69  33 18  44 7.1 14.7 
 _ 

Strøm. 

— 10.40 —  Balsnes 69  34 1850 8.4 • 

Juli  6. 11.0 a.  ni.  Lop-Havet 70  27 22  3 10.0 8.1 
aab.  Hav. 

Juli  27. 8.0 a.  mSildmylingen 70  25 2143 13.3 

1.30 p.m.Rystrømmen 69  33 18  44 9.6 Sterk  Str. 

1.40 —    do.  Sydenden 12.9 
2.0 —  Bentsjord 69  32 18  39 14.5 20.2 

4.0 
p.  m.  Maalsnes 69  22 18  35 17.0 

Juli  29. 4.30 —  Vestfjorden 67  58 14  49 14.3 

Den  27de  Juni  var  Våndets  Temperatur  i  Overfladen  søndenfor 

Skate-Strømmen  overl2°  og  nordenfor  13°,  medens  det  i  Strømmen 

selv  kun  var  11°. 

Den  2den  »til  4de  Juli  var  Havets  Temperatur  ude  paa  Havet 

fra  Folden  til  Vestfjorden  omkring  eller  over  12°.  I  Strømmen  ved 
Kørvik,  der  ligger  i  det  Sund,  som  danner  Foldenfjordens  Fortsettelse 

mod  Nord,  var  kun  9°.l.  Paa  Vestfjorden  var  den  4de  Juli  12°.l  og 

nordenfor  Tjeldsund  i  Vaagsfjorden  11°.9,  men  i  Tjeldsundet  var 

kun  9°.0  i  Balstad-Strømmen,  9°.8  ved  Stokke,  hvor  Sundet  udvidor 

sig  og  Strømmen  er  svagere,  men  kun  8°.3  ved  Sandtorv,  hvor  der 
gaar  en  meget  sterk  Strøm. 

I  Ilystrømmen,  hvor  der  gaar  en  meget  stork  Strøm,  var  den 

5te  Juli  kun  7°.l  og  ved  Indløbet  til  Malangenfjord,  fcvOr  Farvandet 

or  bredere,  8°.4  med  en  Lufttemperatur  å!  14°.7.  Mod  en  Luft- 

temperatur af  kun  8°.l  og  en  53  Minutter  nordligere  Bredde  var 

Temperaturen  i  Våndet  paa  Lop-Havet,  hvor  der  ingen  ydre  Skjær- 

gaard  er,  den  følgende  Dag  10°,  altsaa  3  Grader  højere  end  i  Ry- 
strømmen. 

Fra  27de  til  29de  Juli  var  Temperaturen  ude  paa  Lop-Havet 

og  paa  Vestfjorden  13  til  14  Grader,  i  Leden  strax  søndenfor  Ry- 
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strømmen  ved  Bentsjord  den  28de  14°.o  og  inde  i  Malangenfjorden 

ved  Maalsnes  17°,  men  i  selve  Rystrømmen,  der  løb  med  en  svær 

Fart,  var  den  kun  9°.6. 

Alle  de  Strømme,  hvor  jeg  om  Sommeren  har  fundet  forholds- 
vis koldt  Vand  i  Overfladen,  løbe  i  trange  Sund  og  ere  bevirkede 

ved  Tidevandet.  I  alle  de  observerede  Tilfælde  kunde  man  se, 

hvorledes  Våndet  i  Strømmen  formelig  veddede  op  til  Overfladen 

fra  de  dybere  liggende  Vandlag. 

Denne  Iagttagelse  giver  os  en  ligefrem  Forklaring  af  det  Fæ- 

nomen,  at  Våndet  paa  Overfladen  i  saadanne  Strømme  om  Somme- 
ren har  en  lavere  Varmegrad  end  der,  hvor  Våndet  er  roligt.  Om 

Sommeren  er  nemlig  idetheletaget  de  øverste  Vandlag  varmest  og 

tildels  betydelig  varmere  end  de  dybere  liggende  Lag.  Dette  bevises 

af  de  følgende  Observationer,  som  ere  gjorte  med  det  Casella- 

Millerske  Dybvands-Thermometer. 

Bredde      Længde.  Temp.  Dyb. 
C  Favne. 

1871.  Juni 12. 4.30 

p.  m. 
Stavanger 

58°  58' 5°  44' 

11°.8 
0 

11.3 3 

9.5 
6 

9.0 9 

1872.  Juli 10. 1.0 

p.  m. 

Tananger 

59°  6' 5°  13' 

17°.0 
0 

10.2 15 

8.0 30 

31. 6.0 

p.  m. 
Bukkenfjord 

59° 12' 5°  40' 

18°.0 0 
11.0 25 

7.1 
50 

1873.  Aug. 1(5. 10.30 a.  m. Feiosen 

60°  43' 5°  56' 

13°.5 
0 

8.6 25 
6.9 50 

Juli 29. 5.0 

p.  m. 
Søen 

61°  6' 1°50' 
14°.2 

0 

8.7 
30 
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Bredde    Længde  Temp.  Dyb. 
C.  Favne. 

1872.  Aug.    6.  11.30  a.  m.  Sognefjorden   61°  8'    6°  28'  16°.6  0 
8.4  5 

6.8  10 

6.4  20 

1871.  Juni  16.    8.0    p.  m.  Aalesund        62°29/    6°  8'  14°.6  0 
8.0  4.5 

-     17.    9.0    a.  m.  Christiansund  63°  V    7°  38'    9°.7  0 
5.7  9 

1872.  Juli  22.    6.30  p.  m.  Throndhjem    63°  27'  10°  25'  16°.0  0 
10.2  10 

7.8  20 

63°  33'    9°  13'  15°.2  0 
8.9  10 

8.9  20 

6.6  50 

65°  56'  12°  27'    8°.6  0 
4.0  8 

67°  17'  14°  24'    8°.0  0 
5.2  10 

69°  22'  18°  35'  10°.0  0 

4.5  21 

69°  39'  18°  58'    5°.8  0 

4.0  6 

1873.  Juli  15.  1.15  p.m,  Altenijord        70°  4'  23°  7'  13°.9  0 
6.7  10 

6.0  20 

-     19.    9.30  p.m.  Stjernsund     70°  12'  22° 59'  13°.9  0 
6.2  20 

1873.  Juli    8.  Middag.  Borøen 

1871.  Juni  28.    7.30  p.  m.  Søvik 

29.    2.0    p.  m.  Bodø 

Juli    1.  11.0   a.  m.  Maalsnes 

1.    9.0    p.  m.  Tromsø 
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Bredde    Længde  Temp.  Dyb 
C.  Favne. 

1871.  Juli    3.    1.0    p.m.  Lærredsfjord  70°  19'  23°  31'    9°.l  0 
4.8  9 

-     13.    3.0    p.m.  Kirkenes        69°  43'  30°  4'  ll.°0  0 

;r       *,    -  4.2  6 

Da  jeg  den  30te  Juni  1871  havde  fundet  den  lave  Temperatur 

i  Strømmen  i  Raftsundet,  foretog  jeg  kort  efter  ude  paa  Vestfjor- 
den en  Prøve  foråt  se,  om  ikke  Kjølvandet  efter  Dampskibet,  der 

stak  omtrent  12  Fod  dybt,  skulde  vise  et  lignende  Forhold  som 

Våndet  i  Strømmen,  derved  at  Skruen  roder  Vand  op  fra  de  dy- 

bere  Vandlag.  Dette  fandt  jeg  bekræftet  ved  følgende  Observa- 
tioner:  Vand,  tåget  op  fra  Siden  afFartøjet,  foran  Maskinen,  viste 

11°.9,  medens  Vand,  tåget  op  over  Hakkebrættet,  viste  10°.4,  altsaa 

1°.5  lavere.  Den  følgende  Dags  Formiddag  fandt  jeg  paa  Malan- 

genfj orden  Våndets  Overflade  paa  Siden  13°.4,  i  Skruevandet  12°.8, 

altsaa  0°.6  lavere.  Ved  Hjuldampskibe,  hvor  Skovlerne  ikke  gribe 

saa  dybt  i  Våndet,  har  jeg  ikke  fundet  nogen  saadan  Forskjel  mel- 

lem  Våndets  Temperatur  foran  Hjulene  og  i  Kjølvandet. 

Om  Vinteren  og  om  Vaaren  er  Forholdet  det  modsatte  af  hvad 

det  er  om  Sommeren:  De  øverste  Vandlag  ere  i  Regelen  de  kol- 

deste,  og  Temperaturen  voxer,  indtil  et  vist  Dyb,  med  Dybden,  som 

følgende  Observationer  vise: 
Favne. 

1871.  Febr.  27.    4.0  p.  m.  Udenfor  Oxø  58°  3'    8°  0'    4°.5  0 
5.7  50 

6.6  100 

Marts  1.    8.0  a.  m.  Udenf.  Lister  58°  22'    6°  1'   2°.5  0 
5.4  50 

6.2  100 

1872.  Febr.  22.  11.30  a.  m.  Røvær  59°  25'    5°  2'    3°.0  0 

4.0  20 
4.5  30 

5.0  40 

5.7  50 
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Favne. 

1871. Febr. 
Frøiø             61°  47' 

4°  50' 

3°.7 

0 
4.3 

20 

4.9 
40 

1870. Febr. 
Udf.  Aalesund  62°  28' 

5°  40' 

3°.8 

0 

4.5 
25 

5.4 
50 

1871. Febr. 
Udf.  Aalesund  62°  28' 

5°  40' 

3°.7 

0 

4.2 20 

5.0 

40 

1872. Febr.  23. 
12.30  p.m.  Vestfjorden     68°  6' 

14°  22' 

2°.8 
0 

3.0 
20 

3.6 40 

1872 Febr. 
Lofoten.  Ørsvaag  68°  8' 

14°  28' 

3°.0 

0 
3.0 

20 

3.2 
50 

Hvorledes  det  forholder  sig  med  Temperaturen  i  Strømmene  i 

Sundene  om  Vinteren,  har  jeg  ikke  havt  Anledning  til  at  under- 

søge.  Rimeligvis  er  Overfladen  da  noget  varmere  end  der,  hvor 

Våndet  er  roligt.  Men  meget  varmere  kan  det  neppe  være.  Efter 

de  ovenfor  anførte  Observationer  aftager  Temperaturen  om  Somme- 

ren i  de  øverste  Lag  gjennemsnitligt  0°.5(3  for  hver  Favns  Tilvæxt 

i  Dybde,  medens  den  om  Vinteren  voxer  kun  0°.03  for  hver  Favn, 

man  kommer  dybere.  Om  Sommeren  ere  saaledes  de  øverste  Vand- 

Lag  -terkt  overhedede,  medens  deres  Afkjøling  om  Vinteren  kun  er 

svag.  Dette  Forhold  stemmer  fuldkommen  med  Våndets  Bestr&j 

beise  efter  at  ordne  sig  i  Ligevægtslag  med  de  mindst  trotte  Lag 

øverst.  Vi  have  her  udelukkende  at  gjøre  med  Saltvand,  hvisTæu 

hed  aftager  med  Temperaturen.  Om  Sommeren  ophede  Solens 

Straaler,  der  i  det  arktiske  Norge  frembringe  en  betydelig  Virkning 

paa  (irund  af  deres  uafbrudte  Virksomhed  gjennem  hele  Døgnet, 

de  øverste  Vandlag  sterkt  og  gjøre  saaledes  disse  lettere  end  de 

dybere  Lag:    Solens  Virkning  fremkalder  da  en  forøget  Ligevægt 
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i  Van  (Hagenes  Stilling.  Om  Vinteren  derimod,  da  Solens  Virkning 

er  liden  eller  ingen  og  Luften  gjennemsnitlig  er  flere  Grader  hol- 

dere end  Våndets  Overflade  —  som  Observationer  af  begges  Tem- 

peratur ved  Fyrstationer  have  bevist1  —  gaar  der  en  Strøm  af 
Varme  fra  Våndets  Overflade  til  Luften,  og  som  Følge  cleraf  af- 

kjøles  de  øverste  Vandlag  mere  end  de  dybere  liggende.  Disse 

paa  sin  Side  meddele  Varme  til  de  ovenfor  liggende  koldere  Vand- 

lag, hvis  Varme  paa  denne  Maade  stadig  tempereres,  og  Virkningen 

bliver  en  meget  mindre  Forskjel  i  Temperaturen  mellem  Vandlag 

af  forskjellig  Dybde  om  Vinteren  end  om  Sommeren. 

I  Strømme  i  Sunde,  hvor  de  dybere  og  varmere  Vandlag  dri- 

ves op  til  Overfladen,  maa  dette  bidrage  merkelig  til  at  holde  Over- 

fladens  Temperatur  høiere  end  der,  hvor  Våndet  er  roligt,  og  saaledes 

være  en  væsentlig  Aarsag  til,  at  Våndet  fryser  meget  vanskeligere 

i  en  Strøm  end  der,  hvor  det  har  en  rolig  Overflade.  Det  samme 

gjælder  ogsaa  til  en  vis  Grad  om  Vand  i  Elve  og  Indsøer,  da  det 

ferske  Vand  om  Vinteren  er  varmere  i  Dybet  end  paa  Overfladen, 

naar  denne  er  afkjølet  under  4°  C. 

Virkningen  af  Strømmen  i  Sundene  paa  Havoverfladens  Tempe- 
ratur bliver  saaledes  følgende: 

1.  Sommertemperaturen  nedtrykkes  betydeligt. 

2.  Vintertemperaturen  forhøjes,  men  meget  mindre,  end  Sommer- 
temperaturen nedtrykkes. 

3.  Temperaturens  aarlige  Vandring  formindskes  af  begge  Grunde. 

En  Modsætning  hertil  danner  Virkningen  af  en  langgrund 

Strand  paa  Søens  Temperatur,  idet  Sommertemperaturen  bliver 

højere,  Vintertemperaturen  lavere  og  den  aarlige  Variation  af 

begge  Grunde  betydeligere. 

Paa  Norges  Kyst  er,  ifølge  Observationer  fra  1867  til  1871, 

den  laveste  og  højeste  Maanedsmiddeltemperatur  af  Havvandets 

Overflade  saaledes,  som  den  følgende  Tabel  viser. 

1  Klimatologi  i  Prof.  Schtibelers  Pflanzemvelt  Norwegcns,  Pag.  18. 
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Bredde . Lsen^de 
øst  Greenw. 

Lavest 

øjest. 

Aarl 
Variation, 

Fruholm 

71°5' 23°59' 

2.°3  Febr. 
8.°4  Aug. 

6.°1 

Andenes 69  20 16  8 

0.0  - 10.7  - 
10.8 

Reine 67  56 13  9 

2.6  - 12.1  - 

9.5 

Ona 62  53 6  33 3.8  Marts 

13.0  - 

9.2 

Hellisø 60  45 4  43 4.3  Febr. 

14.0  - 

9.7 

Ddsire 59  18 4  53 

3.9  - 15.2  - 

11.3 

Lister 58  6 6  34 
'2.5  Jan. 

16.1  - 

13.6 

Lindesnes 57  59 7  3 2.8  Febr. 

16.1  - 

13.3 

Toningen 58  24 8  48 1.2  Jan. 

16.9  - 

15.7 

Ingen  af  disse  Stationer  ligger  ved  lange  og  trange  Sund.  Tor- 

ungen,  der  ligger  langt  øst,  er  paavirket  af  Indlandsklimatet  og 

har  derfor  den  største  Variation.  Lister  og  Andenes  have  lang- 

grunde  Kyster,  hvilket  forklarer  deres  forholdsvis  store  aarlige 

Variation.  Ved  Fruholmen  er  der  muligens  et  Spor  af  Virkning 
af  Strøm. 

Resultatet  af  Observationerne  fra  Island,  Færøerne  og  Skotland 

er  efter  Keith  Johnston  og  A.  Buchan  følgende:1 
A  årlig 

Lavest. Iløjest. Variation. 

Stykkisholm  — 

0.°5 

Marts 

10.°1 

Aug. 

10.°6 
Reykjavik 0.9 Febr. 10.7 Juli 

9.8 

Thorshavn 4.9 Marts 9.8 

Aug. 

4.9 
East  Yell 7.2 12.2 5.0 

Bressay 6.1 12.3 
Sept. 

6.2 

Sand  w  i  ck 6.3 12.8 6.5 

Stornoway 6.9 13.1 
Aug. 6.8 

Skotlands  Vestkyst 
6.4 

13.1 
6.7 

do.  Østkyst 4.4 13.8 
9.4 

I  disse  Tal  viser  sig  en  paafaldende  Modsa^tning  mellem  Is- 

lands Vestkyst  og  Skotlands  Østkyst  paa  den  ene  Side  og  Færøerne, 

Shetland,  Orknøerne,  Hebrideme  og  Skotlands  Vestkyst  paa  den 

anden  Side.    Den  første  (iruppe  har  en  aarlig  Variation,  derstem- 

1  .Journal  «f  the  Scottflh  MeteorologiCftl  Society    A|»r.   1871.  New  Series  XXX. 

pa^.  l.r>3. 
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mer  overens  med,  hvad  vi  fandt  paa  Norges  Vestkyst,  hvorimod 

den  sidste  Gruppe,  og  i  denne  navnlig  Thorshavn  og  East  Yell, 

har  paafaldende  ringe  aarlig  Variation  i  Havets  Temperatur.  At 

denne  ringe  aarlige  Variation  fornemmelig  skyldes  den  lave  Sommer- 

temperatur, kan  man  se  ved  Sammenligning  mellem  begge  de  oven- 

staaende  Tabeller:  paa  de  skotske  Øer  og  Skotlands  Vestkyst  ei- 

den højeste  Maanedsmiddeltemperatur  kun  12  til  13°,  medens  man 

i  Norge  maa  gaa  saa  højt  op  som  til  Ona  og  Reine,  eller  adskil- 
lige Grader  længere  mod  Nord,  foråt  finde  en  saa  lav  Temperatur. 

Fremdeles  det  merkelige  Forhold,  at  Thorshavn  har  en  lavere  Au- 

gusttemperatur  i  Våndet  end  Stykkisholm  og  Reykjavik,  der  ligge 

meget  nordligere. 

Disse  Forhold  lede  Tanken  hen  paa  Virkningen  af  Strømmen 

i  Sundene.  Islands  Vestkyst1  og  Skotlands  Østkyst  ligge  aabne 
mod  Havet  uden  nogen  beskyttende  Skjærgaard,  mellem  hvis  Øer 

der  kan  opstaa  Strømme,  som  drive  de  dybere  Vandl  ag  op  paa 

Overfladen.  Det  modsatte  er  Tilfældet  med  Færøerne,  de  skotske 

Øer  og  Skotlands  Vestkyst.  Her  er  overalt  Sunde,  gjennem  hvilke 

der  gaar  sterke  Tidevandsstrømme,  og  her  synes  saaledes  at  være 

Lejlighed  for  saadanne  til  at  fremkalde  en  ringere  Sommertempe- 
ratur i  Havvandets  Overflade. 

Den  nærmere  Undersøgelse  af  disse  Forhold  maa  jeg  overlade 

til  Andre,  der  have  Kjendskab  til  de  locale  Forhold  paa  Stederne. 

Jeg  skal  her  kun  anføre  Følgende: 

Den  23de  Juni  1867  var  den  norske  Korvet  „Nornen"  i  Sinclar 

Bay.  Her  var  Våndets  Temperatur  8°.7.  Den  næste  Morgen  pas- 
serede Korvetten  Pentland  Firth  i  en  rivende  Strøm,  her  var  Vån- 

dets Temperatur  6°.9.  Om  Aftenen  vestenfor  Pentland  Firth  var 
den  9°.4. 

I  Sundene  paa  Færøerne  er  Tidevandet  saa  sterkt,  at  alle  Gjøre- 

maal  paa  Søen  reguleres  af  Strømmens  Skiftning  og  ikke  af  den 

borgerlige  Tid.    Paa  Vestsiden  af  Færøerne  er  Våndet  i  Dybet  for- 

'  Ved  Stykkisholm  foraarsager  Tidevandet  en  betydelig  Strøm  i  de  derværende 
Sunde.  Dog  er  Våndet  temmelig  roligt  der,  hvor  dets  Temperatur  tåges.  Mundt- 
lig  Meddelelse  af  Hr.  Thorlacius  fra  Stykkisholm. 
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holdsvis  varmt,  ifølge  Observationer  gjorte  af  Capt.  A.  Muller,  Fører 

af  Dampskibet  „Jon  Sigurdsson",  der  i  1872  løb  raellem  Bergen  og 
Island.  I  200  Favnes  Dyb  var  endnu  8  Graders  Varme.  Paa  Øst- 

siden af  Færøerne  fandt  derimod  Porcupine-Expeditionen  i  1870 

allerede  i  300  Favnes  Dyb  en  Temperatur  af  0  Grader. 

Mr.  Robert  Tennent  fandt  under  sin  Rejse  til  Færøerne  i  Au- 

gust Maaned  1870  paa  mange  Steder  paafaldende  lav  Temperatur 

i  Våndets  Overflade.  Flere  af  disse  lave  Temperaturer  fandtes  paa 

Steder,  der  føre  Navnet  „ Sound"  eller  „Narrows". 

Jordoverfladens  Temperatur  har  den  største  Indflydelse  paa 

Luftens  Temperatur  paa  et  Sted.  Paa  Steder,  der  ligge  ved  Sunde, 

hvor  Våndets  Temperatur  om  Sommeren  er  forholdsvis  lav,  maa 

dette  have  en  nedtrykkende  Indflydelse  paa  Luftens  Temperatur  til 

den  samme  Tid.  En  Forhøjelse  af  Temperaturen,  men  i  ringere 

Maalestok,  er  ogsaa  af  lignende  Aarsager  tænkelig  om  Vinteren. 

Et  Exempel  paa  en  saadan  Virkning  af  Våndets  Temperatur  paa 

Luftvarmen  synes  paa  det  allertydeligste  at  vise  sig  i  Tromsø. 

Sammenstiller  man  Resultaterne  af  Observationer  af  Luftens  Tem- 

peratur i  Tromsø  med  dem  for  detude  ved  Havet,  vestenfor  Tromsø 

liggende  Andenes,  og  med  det  østenfor  Tromsø  ved  Lyngenf jorden 

liggende  Skibotten,  saa  faar  man  følgende  Tab  el: 

I  denne  er  Temperaturen  for  Andenes  (1867-1870)  og  for  Ski- 

botten (1862-1870)  reducerede  til  Tidsrammet  for  Observationerne 

for  Tromsø  (1850-1870).  i 

Luftens  T empcratur- C  els ius. 
Andenes.   Tromsø.  Skibotten. 

Br. 
G9°  20' 09°  39' 

69 

;d.  Ost. 16  8 18  58 20 

Decemb. -l.°S —  3.2  — 

5.7 

.lan. 
—  1.8 

—  4.2  - 
6J 

Feb. 

-  2.3 

—  4.0  — 
(i.9 

Marts 

—  2.0 

—  3.8  — 4.9 

April 

1.7 

-0.1 

0.8 

Maj 

4.4 3.2 
5.2 
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Luftens  Teraperatur-Celsius. 
Andenes. Tromsø. Skibotte 

Juni 9.2 8.7 11.5 

Juli 11.9 11.5 13.9 

Aug. 11.7 10.4 12.7 

Septb. 8.5 7.0 8.3 

Oet. 3.6 2.0 
1.6 

Nov. 0.5 

—  1.7 
—  3.2 

Aar 3.6 2.15 2.25 

April— Septb 
7.9 6.8 8.7 

Oet. — Marts 

—  0.6 
—  2.5 

—  4.2 

Aarl.  Var. 14°.4 15°.7 20°.9. 

Paa  Norges  Vestkyst  er  Regelen  den,  at  Temperaturen  om 

Vinteren  aftager  fra  Kysten  indover  Landet  og  om  Sommeren  voxer 

fra  Kysten  indover  Landet.  Isothermerne  løbe  langs  Kysten  baade 

Sommer  og  Vinter. 

Denne  Regel  følge  Stationerne  Andenes,  Tromsø  og  Skibotten 

fra  Oktober  til  og  med  Marts,  idet  Andenes  er  mildere  end  Tromsø 

og  Tromsø  mildere  end  Skibotten.  Men  i  alle  Maanederne  fra  April 

til  September  se  vi,  at  Tromsø  har  en  lavere  Temperatur  end  baade 

Skibotten  og  Andenes,  istedetfor  efter  den  almindelige  Regel  at 

have  en  Temperatur,  der  laa  imellem  begge  disse  Steders.  Der 

synes  saaledes  virkelig  at  være  en  særegen  Grund  tilstede,  som  her 

afkjøler  Luftens  Temperatur  i  Somraerhalvaaret.  Denne  Grund  er 

sikkerlig  væsentlig  det  kolde  Vand  i  Strømmen  i  Tromsøsundet. 

Som  yderligere  Bevis  for  dette  skal  jeg  her  anføre  følgende :  Den 

6te  til  9de  Juli  1871  laa  Korvetten  „Nornen"  i  Tromsø.  I  disse 

Dage  fandtes  efter  de  ombord  tagne  Observationer  Våndets  Middel- 

temperatur i  Overfladen  7°.3.  Efter  Observationer  i  de  samme  Dage 
og  til  de  samme  Klokkeslet  paa  Andenes  var  Våndets  Varmegrad 

der  11°.5,  altsaa  4°.2  varmere  end  paa  Tromsø.  I  Slutningen  af 

Juni  1873  fandtes  paa  samme  Maade  ved  corresponderende  Obser- 

vationer i  10  Dage  i  Tromsø  8°.l  og  paa  Andenes  10°.4.  Altsaa 

Andenes  2°.3  højere  end  Tromsø.  Vistnok  er  der  ved  Andenes 
noget  grandt,  hvilket  giver  en  højere  Temperatur  om  Sommeren, 

Vid.-Selsk.  Forh.  1873,  28 



434 

men  paa  den  anden  Side  ligger  Tromsø  saa  langt  inde,  at  den  al- 

mindelige  sterkere  Opvarmning  af  Våndets  Overflade  inde  i  Fjordene 

der  skulde  gjøre  sig  gjældende,  saaledes  som  i  Ofotenfjorden  og 

Malangen,  hvorom  tidligere  nævnt.  Om  Vinteren  er  der  i  Tromsø- 

sundet,  ifølge  Observationer  fra  1872  (gjorte  med  Cylindre  med 

Klapper),  meget  tiden  Forskjel  paa  Temperaturen  i  de  øverste  og 

de  dybere  Vandlag. 

Fra  Januar  tH  April  var  Temperaturen  i  12  Favnes  Dyb  0°.l 
koldere  end  Overfladen,  og  fra  April  til  Juni  var  den  i  18  Favnes 

Dyb  0°.o  varmere  end  i  Overfladen.  Om  Sommeren  er  den,  som 
tidligere  vist.  meget  koldere  i  Dybet  end  i  Overfladen.  Der  synes 

saaledes  ikke  at  være  Grand  til  nogen  særdeles  Virkning  af  Strom- 
men  om  Vinteren. 

Den  aarlige  Variation  af  Luftens  Temperatur  i  Tromso  er  vist- 

nok  lidt  større  end  paa  Andenes,  men  ikke  saa  stor.  som  man  efter 

Tromsøs  Beliggenhed  skulde  vente,  da  dette  Sted  ligger  meget 

hBngere  fra  Andenes  end  fra  Skibotten. 

Efter  Buchans  Tabeller1  har  jeg  beregnet  folgende  Værdier 
for  Lufttemperaturens  aarlige  Variation: 

Stvkkisholm  12.°.") 
Reykjavik  13.5 
Thorshavn  9.0 

Bressay  9.3 
Sandwiek  8.8 

Stornoway  8.9 
Otter  House  11.1 

Aberdeen  11.5 

Eymouth  11.2 

Af  denne  Tabel,  sammenholdt  med  Tabellen  for  Vandtempe- 

raturens  aarlige  Forandring,  ser  man,  at  Lufttemperaturens  Varia- 

tion følger  noje  Havtemperaturens.  Islands  Vestkyst  har'  størst 
Variation,  Skotlands  Østkyst  noget  mindre,  Skotlands  Vestkyst 

1  Journul  of  the  Scottish  MetoOTOlogieftl  Society  1.1870.    New  Series  No.  XX  VIII 
—  XXIX.  Vak    110,  113. 
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endnu  mindre  og  de  skotske  Øer  samt  Færøerne  den  mindste. 

Paa  Norges  Vestkyst  er  Variationen  11°  til  13°. 

Paa  Isotherm-Karterne  over  Europa  viser  Strøget  fra  Færøerne 

til  Skotland  en  paafaldende  Sænk;.aig  af  Sommer  -Luft-  Isother- 

merne  mod  Syd,  med  andre  Ord  en  forholdsvis  kold  Sommervarme. 

Det  forekommer  mig,  at  en  stor  Del  af  denne  Sænkning  af  Tempe- 
raturen maa  kunne  henføres  til  Virkningen  af  Strømmene  i  de 

mange  Sunde,  som  findes  mellem  Øerne  paa  dette  Strøg. 

Som  Resultat  af  denne  Undersøgelse  fremgaar  det  : 

at  Havets  Overflade  i  Strømme  i  trange  Sunde  om  Sommeren 

er  koldere  end  paa  nærliggende  Steder,  hvor  Farvandet  er  videre ; 

at  en  modsat  Virkning  tildels  tinder  Sted  om  Vinteren,  men  i 

langt  ringere  Grad ; 

at  begge  Virkninger  tilsammen  formindske  Havfladens  Tempe- 

raturs aariige  Vandring; 

at  disse  Omstændigheder  paavirke  Luftens  Temperatur  i  den 

samme  Retning  paa  saadanne  Steder,  og  at  herved  forklares  en  Del 

af  den  anomale  udprægede  oceaniske  Karakter,  som  saaledes  be- 
iggende  Steders  Klima  udviser. 

28* 



Zur  Erklårung  des  Polybius  6,  20. 

Von 

P.  0.  Schjott. 

Polyb  spricht  von  den  verschiedenen  Principien,  von  denen  die 

Romer  eheni als  und  zn  seiner  Zeit  bei  der  Aushebung  der  Reiterei 

ausgegangen  waren,  ganz  obenhin  wie  von  einer  allbekannten  That- 

sache,  obne  wie  es  scheint  der  Veranderung,  deren  er  so  ganz  kurz 

gedenkt,  selbst  grosse  Bedentung  beizumessen.  Polyb  sieht  die 

Periode  am  Anfange  des  ersten  Punischen  Kriegs  fur  die  Bluthezeit 
des  Bomischen  Beiches  an.  Es  waren  damals  die  Institutionen  und 

Sitten  des  Bomischen  Volkes  im  Ganzen  nocb  unversebrt  erhalten. 

Die  Puniscben  Kriege  mit  ihren  materiellen  und  moralischen  Ver- 
wiistungen  hatten  Italien  noch  nicbt  verheert,  den  ackerbauendén 

Mittelstand,  die  feste  Stutze  des  Bomischen  Staatslebens  und  den 

Kern  der  Bomischen  Heere,  nocb  nicht  vom  Grund  aus  zerstort. 

Es  ist  daher  diese  Zeit,  die  dem  grossen  Griechen  von  seinemVer- 

kehr  mit  den  hervorragendsten  Staatsmånnern  Roms  bekannt  war, 

welche  ihm  bei  seiner  Schilderung  der  Romrschen  [nstitutionen,  die 

seiner  Meinung  nach  alle  andere  der  damaligen  civilisirten  Welt 

ubertraf,  vorschwebt.  Auch  bei  der  Aushebung  der  Reiterei  —  daa 

darf  man  aus  Polvbs  Worten  indirecte  folgern  —  war  von  der  åchten 

ursprtlnglichen  Institution  nichts  abhanden  gekommen.  DieVerån- 

1  '0t7.v  h'i/.\iii(,)G'.  to  z:;ox£''ij.£vov  tca^Occ,  touto  ftiziiv  c~k  [j.£v  £i~  £- 

xasirov  cjTpaTCTre^cvTTs.C'  TiTpaxiG*X''^'-c-  v'a-  SlOXOfftOt,  ttot£  hl  :r£v-a- 

TaOra  TØOC  'kk$%C  t:  [liv  7iaXa'.ov  'jjTspou;  £C<.>'{)£ja7  oox'.|j.aL*£'.v 
fat  ~z\;  T£Tpax'.o*/_'.A'.'o'.r  (Vaxo:j''o'.r,  VJV  8;  ZZOTiZCJZ,  TtACJT^vft-rjV 

aj7(.)v  v£7:vrjjj./vT^  -jt.z  toO  t.|j.t,tcj  tfjc  fxXofifc. 
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derung,  deren  er  so  beilaiitig  gedenkt  ist  eine  naturgemasse  ofrga- 

nisene  Entwickelung,  keine  Zerstorung  gewesen.  Sie  ist  in  voller 

Ubereinstimmung  mit  der  gesammten  Entwickelung  des  Romischen 

Staatslebens  eingetreten,  und  hat  wie  ja  iiberhaupt  alle  politische 

Neugestaltungen  bei  den  Romern  der  guten  Zeit  zwar  die  aussere 

Form  umgebildet,  aber  eben  dadurch  das  innere  Wesen  erhalten. 

Es  ist  aber  das  Zeugniss  des  Polyb,  was  die  Romischen  Ver- 

haltnisse  betrifft,  fur  uns  von  ganz  besonderer  Bedeutung.  Erstens, 

weil  er  nur  das  erzåhlt,  was  ihm  durch  eigene  lebendige  Anschauung 

oder  aus  der  Mittheilung  von  Augenzeugen  bekannt  war.  Wir  brauchen 

daher  bei  ihm  kein  Conto  flir  etwaige  Missverståndnisse,  die  ent- 

weder  er  den  Quellen  gegeniiber  oder  diese  gegenitber  den  That- 
sachen  sich  zu  Schulden  haben  kommen  lassen,  abzusetzen.  Zweitens 

aber  auch  deshalb,  weil  er  als  Fremder  nach  Rom  gekommen  war. 

und  darum  speciell  das  hervorhebt,  was  ihm  als  Verschiedenheiten 

von  den  sonstigen  politischen  Verhaltnissen  der  antiken  Culturwelt 

auffiel,  welche  ihm  durch  Theorie  und  Praxis  genau  bekannt  waren, 

und  woher  er  zur  Beurtheilung  der  Romischen  Verfassung  den  ge- 

schiirften  Blick  des  geiibten  Staatsmannes  mitgebracht  hatte. 

Es  wird  uns  daher  nicht  moglich  sein  tiber  die  Worte  des  Polyb 

mit  einigen  abfertigenden  Bemerkungen  hinwegzueilen.  Im  Gegen- 

theil,  wir  haben  die  starkste  Aufforderung,  in  denjenigen  Punkten,  wo 

zwischen  Polyb  und  den  iibrigen  Quellen  oder  zwischen  Polyb  und  der 

gewohnlichen  i^uffassung  der  neueren  Forscher  eineDifferenz  stattfin- 
det,  an  der  Richtigkeit  dieser  Auffassung  zu  zweifeln  und  den  streitigen 

Punkt  vom  Anfang  an  einer  erneuerten  Priifung  zu  unterwerfen. 

Die  Notitz  des  Polyb,  die  wir  an  die  Spitze  gestellt  haben, 

betrifft  die  equites,  eine  schwierige  Frage,  woriiber  die  Meinungen 

der  Forscher  bekanntlich  sehr  wreit  aus  einander  gehen,  aber  eine 

Frage,  die  uns  gleich  am  Eingang  in  die  Romische  Geschichte 

entgegentritt,  und  ohne  deren  richtige  Losung  manches  besonders 

in  der  ålteren  Zeit  uns  dunkel  oder  geradezu  widersinnig  vor- 
kommen  muss. 

Polyb  also  sagt,  es  tindet  in  der  Formirung  der  Romischen 

Reiterei  ein  Unterschied  zwischen  der  fruheren  Zeit  und  der  seinigen 
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stått.  In  der  alten  Zeit  habe  man  die  Reiterei  nach  der  Infanterie 

formirt,  jetzt  aber  zuerst,  nachdem  ihre  Anshebung  nach  dem  Ver- 

mogen  durch  den  Censor  geschieht.  Dass  er  mit  den  Worten 

to  tjiv  icaXotiOv  die  Servianische  Ordnung,  die  ja  far  die  spåtere  Zeit 

in  den  wesentlichen  Ziigen  massgebend  war,  bezeichnen  will,  dariiber 

kann  gar  kein  Zweifel  obwalten,  und  die  Frage  muss  demnach  sein, 

wie  ist  die  Verånderung,  welche  Polyb  erwahnt,  aufzufassen,  aus 

welchen  Griinden  ist  sie  herbeigefuhrt  worden  und  zu  weleher  Zeit 

eingetreten. 

Wenn  nach  der  Servianischen  Verfassung  die  Reiterei  nicht 

ttacut.vo^v  ausgehoben  wurde,  nach  welchem  Princip  wurde  dann 

die  Aushebung  der  Reiter  gemacht?  Sie  wurden  eben  aprøT&Sirp 

genommen.  das  heisst  entweder  nach  Geburt,  xaxa  yévos,  oder  nach 

Verdienst.  Es  wird  aber  sogleich  einleuchtend  sein,  dass  von  diesen 
zwei  Alternativen  die  letzte  durchaus  unwahrscheinlich  ist.  Es 

wird  uns  niemals,  was  die  Natur  der  Sache  auch  wohl  nicht  gestattet, 

von  einem  regelmåssigen  Avancement  aus  dem  Fussvolke  in  die 

Reiterei  berichtet;  im  Gegentheil,  die  beiden  Waffenarten  wercfcn 

in  der  alten  Zeit  noch  schårfer  als  heutzutage  geschieden;  es  bleibt 

uns  daher  allein  die  erste  Bedeutung  des  Wortes  ioisrivhr^  iibrig. 

Also:  Die  Reiter  wurden  in  der  alteren  Zeit,  nach  der  ursprung- 

lichen  Servianischen  Verfassung,  nach  Geburt  genommen,  das  heisst 

vom  Adel  und  nur  vom  Adel.  Dies  also  ist  der  einfache  Sinn 

derWorte  des  Polybius,  iiber  den  man  nicht  hinwegkommen  kann. 

Dass  aber  Polyb  unter  dem  Adel  die  Patricier  versteht,  und 

dass  man  nicht  etwa  an  verschiedene  Rangstufen  innerhall)  der 

Plebs  denken  kann,  scheint  ausser  allem  Zweifel  zu  sein.  Von  dem 

Standpunkte  der  Plebejer  aus,  speciell  derjenigen,  welche  urspriing- 
lich  fremden  Staaten  angehiirig  durch  Krieg  oder  Ubersiedelung 

Roniische  Unterthanen  geworden  waren,  konnte  gewiss  von  vor- 

nehmen  Plebejern  die  Rede  sein,  ebenso  wie  unter  den  Sclaven 

des  Odysseus  der  Schweinhirt,  Eumæus,  weil  er  urspriinglich  eiu 

Konigssohn  gewesen,  fiir  vornehm  geiten  konnte;  aber  vom  Stand- 
punkte des  Romischen  Staates  oder  des  Romischen  Rechtes  konnten 

doch  diejenigen,  deneu  volle  Burgerrechte  abgesprochen  wurden, 
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die  sich  also  in  einem  Mittelzustande  zwischen  frei  und  Sel  av  be- 

fanden  —  und  das  war  eben  der  Zustand  der  Romischen  Plebejer 

der  ålteren  Zeit  —  nicht  als  vornehm  angesehen  werden,  ebenso 

wenig  als  Eumæus  unter  den  Vornehmen  und  Edlen  Ithacas  mit- 
gerechnet  werden  komite. 

Dass  nun  aber  Servius  Tullius  die  achtzehn  Rittercenturien  auss- 

schliesslich  aus  den  Patriciern  gebildet  habe,  stimmt  freilich  nicht 

mit  der  gewohnlichen  Annahme,  nach  welcher  die  Servianischen 

Rittercenturien  zum  grossten  oder  doch  grossen  Theil  aus  Plebejern 

zusammengesetzt  waren.  Man  hat  gewissermassen  wie  eine  fatali- 

stische  Nothwendigkeit  die  einmal  aufgestellte  Vermuthung  hinge- 

nommen.  dass  von  diesen  achtzehn  Centurien  wenigstens  die  zwolf 

den  Plebejern  vom  Anfang  an  offen  gewesen.  Auf  blosse  Vermu- 
thung hin  låsst  sich  nun  freilich  Polybs  Autoritåt  nicht  beseitigen. 

Fassen  wir  daher  die  Bache  etwas  naher  ins  Auge. 

Es  ist  eine  Thatsache,  die  uns  als  ein  flir  die  ålteren  Zeiten 

charakteristischer  Zug  tiberall  bei  den  gråco-italischen  Volkern  be- 

gegnet,  dass  die  Reiterei  nicht  bloss  eine  verschiedene  Waffenart, 

eine  besondere  tactische  Abtheilung  neben  der  Infanterie  bildete, 

sondern  dass  sie  als  ein  distinctes  und  selbståndiges  Corps  in  der 

Armee  auftritt.  dessen  Verschiedenheit  nicht  bloss  aus  militårischen 

Riicksichten  hervorgeht,  sondern  tief  in  den  socialen  und  politischen 

Verhåltnissen  der  alten  Volker  wurzelt.  Die  Wagenkåmpfer,  -p^j.a/cu 
bei  Homer  stehen  als  eine  besondere  Classe  den  Fusssoldaten  aus 

dem  Demos  gegeniiber;  in  der  historischen  Zeit  tinden  wir  dasselbe 

Verhåltniss  in  Thessalien,  Macedonien,  Euboea,  namentlich  aber 

in  Athen,  wo  die  Reiter  nicht  allein  als  eine  militårische,  sondern 

auch  als  eine  politische  Abtheilung  constituirt  waren,  welche  ihren 

aristocratischen  Urspiung  und  ihren  aristocratischen  Character  bis 

in  die  spåtere  Zeit  bewahrte.  Es  ist  dieses  besonders  zu  bemerken. 
Es  findet  namlich  zwischen  den  Atheniensischen  und  Romischen 

socialen  und  politischen  Verhåltnissen  sowohl  im  urspriinglichen 

Staate  als  nach  den  Reformen  von  Solon  und  Servius  Tullius  eine 

merkwiirdige  Analogie  stått,  die  fur  das  tiefere  Verståndniss  des 

'nationalen  Lebens  beider  Staaten  von  entschiedener  Bedeutung 
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ist.1  In  Athen  aber  war  nach  der  Gesetzgebung  Solons  das  Ver* 
håltniss  unverkennbar  dieses,  dass  die  beiden  ersten  Glassen  aus 

dem  eupatridischen  Adel  gebildet  waren,  aus  dessen  Mitte  die  ci- 

vilen  und  militårischen  Beamten  und  die  Reiter  genommen  wurden, 

die  zwei  letzten  aber  aus  der  Plebs,  welche  die  schwere  und  die 

leichte  Infanterie  zu  steilen  hatte.  Es  ist  dies  eine  Analogie,  von 

der  man  bei  der  Beurtheilung  der  Servianischen  Verfassung  nicht 
absehen  kann.  Der  Rossdienst  war  im  classischen  Alterthum  ein 

adliches  Privilegium  geråde  wie  im  Mittelalter  beim  Feudaladel. 

Wir  mussten  a  priori  erwarten,  dass  eben  dieses  und  nichts  anderes 

in  Rom  der  Fall  gewesen,  selbst  wenn  unsere  Quellen  zur  Geschichte 

der  alteren  Zeit  uns  nichts  dariiber  direct  mitgetheilt  hatten. 

Die  Romer  driickten  mit  ihrer  eisernen  Consequenz  den  Stempel 

ihres  Geistes  allen  ihren  Institutionen  auf,  vor  allem  aber  ihrer 

Lieblingsinstitution,  derArmee.  Die  Armee  war  in  kleinerem  Mass- 
stabe  ein  Abbild  der  Romischen  Gesellschaft  und  des  Rbmischen 

Staates.  Es  tindet  aber  im  Heere  zwischen  dem  Fussvolk  mit  den 

dazu  gehorigen  Subalterneofficieren  —  den  Centurionen,  die  den 

heutigen  Unterofficieren  vergleichbar  sind,  —  auf  der  einen  Seite, 
und  auf  der  ånderen  den  Stabsofficieren  —  den  Tribunen  —  und  der 

Reiterei  ein  entschiedener  Gegensatz  stått.  Es  giebt  zwischen 

diesen  verschiedenen  Elementen  eine  feste  Grenze,  die  in  der  frii- 

heren  Zeit  nicht  uberschritten  werden  darf,  und  in  der  spåteren 

Zeit  so  selten  hinwegfållt,  dass  die  einzelnen  Ausnahmefålle  (z.  B. 

C.  Marius)  die  Regel  eher  beståtigen  als  aufheben.  Warum  aber 

war  diese  Grenze?  Aus  militårischen  Rucksichten  vielleicht  nicht. 

V©B  einem  rein  militårischen  Standpunkt  au?  wird  man  vielleicht 

den  Satz  annehmen  konnen:  „Wer  Soldat  werden  muss,  muss  auch 

Officier  werden  tønnen"  2,  politisch  aber  steilt  sich  die  Sache.  was 
die  Geschichte  sowohl  in  alteren  als  in  neueren  Zeiten  zurGeniige 

lehrt,  etwas  ånders.  Der  Gegensatz  zwischen  dem  Fussvolk  und 

der  Reiterei,  zwischen  den  Centurionen  und  den  Tribunen  wurzelte 

1  Ich  hahc  dieses  ausfulirlicher  i  ti  Ziisnmmcnhang  erortert  in  mcincm  Buch:  „Dcn 

nntikc  Stat  og  Solons  Forfatning"  Cluistiania  1873. 
2  Morningen  R.  G.  1.  85,  2te  Aufl. 
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in  der  zwischen  beiden  bestehenden  socialen  Kluft.  Die  beiden 

Elemente,  die  im  Rbmischen  Staate  neben  einander  bestanden,  waren 

in  der  Armee,  wie  in  der  politischen  Gemeinde,  vertreten,  und  die 

zwischen  beiden  existirende  Kluft  liess  sich  eben  darum  nicht  aus- 

fullen,  weil  sie  ihre  Wurzeln  tief  im  Ursprunge  des  Volkes  und  in 
ihrem  historischen  Bewusstsein  hatte. 

Die  equites  nehmen  eine  bevorzugte  Steiking  im  Lager  ein, 

und  die  hochangesehenen  Veteranen,  gewissermassen  die  Aristocratie 

der  pedites,  mussen  Stallwache  an  ihren  Pferden  besorgen.  Sie 

haben  Rang  vor  den  Centurionen,  und  werden  in  ihrer  Gesammtheit 

gelegentlich  zum  Kriegsrath  herbeigezogen  (Liv.  34,  13).  Sie  inspi- 
ciren  die  Wachen  und  es  ist  gewiss  ganz  der  Wahrheit  gemåss, 

wenn  Perseus  bei  Liv.  42,  61  sagt:  equites  enim  illis  principes 

juventutis,  equites  seminarium  senatus;  inde  lectos  in  patres  con- 
sules,  inde  imperatores  creant.  Es  war  derjenige  Theil  der  Armee, 

quo  se  invictos  esse  gloriabantur.  War  aber  dies  der  Fall  in  den 

Zeiten  des  Perseus  (oder  Jahr  a.  C.  171),  so  muss  es  in  noch  ho- 
herem  Grade  in  den  alteren  Zeiten  stått  gefunden  haben.  Wir  wissen 

ja,  dass  in  Rom  wie  in  den  antiken  Staaten  uberhaupt  die  Culturbe- 

wegung  von  einem  exclusiven  aristocratischen  Standpunkt  ihren 

Ausgang  nahm,  um  sich  immer  mehr  der  demokratischen  Ausgleichung 

der  Stande  anzunåhern.  Es  liegt  dieses  in  den  Verhåltnissen  selbst, 

und  fast  mit  der  Gewissheit  eines  Xaturgesetzes  konnen  wir  von 

der  Polybianischen  Zeit  auf  ein  ahnliches  Verhaltniss  in  der  alteren 

Zeiten  zuriickschliessen,  nur  dass  es  damals  in  etwas  schrofferer 

Form  bestanden  habe.  Wir  haben  auch  aus  der  Zeit  der  Stande- 

kåmpfe  ein  directes  Zeugniss  dariiber  in  Liv.  5,  7  ed.  Madv. :  re- 

pente  quibus  census  equester  erat,  equi  publici  non  erant  assignati, 

senatum  adeunt,  factaque  dicendi  potestate  equis  se  suis  stipendia 

facturos  promittunt,  Quibus  quum  gratiæ  actæ  essent,  subito  ad 

curiam  concursus  fit  plebis.  Pedestris  ordinis  ajunt  nunc  esse, 

operam  reipublicæ  extra  ordinem  polliceri.  Plebs  wird  hier  synonym 

mit  pedester  ordo  gebraucht,  wird  den  equites  oder  dem  ordo  eque- 

ster gegeniibergestellt.  Die  merkwiirdige  Erzahlung  vom  Auszuge  dei- 
gens Fabia,  die  tiber  die  damaligen  politischen  Verhaltnisse  in 
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Rom  ein  eigenthiimliches  Licht  wirft,  ist  auch  in  dieser  Beziehung 

interessant.  Die  Fabier  zåhlten  (Liv.  2,  48.  49.  Dion.  9,  15)  300 

Mann  und  waren  von  4000  Clienten  begleitet,  also  ungefabr  das- 
selbe  Verhåltniss,  wie  im  Heere  zwischen  Fussvolk  und  Reiterei. 

Gens  Fabia  ist  als  ein  Abbild  im  kleinerem  Maassstabe  von  der  ganzen 

Romischen  Gemeinde  anzuseben. 

Wenn  also  zu  der  Zeit  des  Polyb,  als  die  Macht  des  Patriciats 

gebrocben,  und  im  Staate  eine  politiscbe  Umgestaltung  geschehen 

war.  das  Verhåltniss  in  derArmee  wesentlich  unveråndert  geblieben, 

was  fur  ein  Bewandtniss  hat  es  dann  mit  den  Yerånderungen,  von 

denen  Polyb  spricbt,  dass  zu  seiner  Zeit  die  Reiter  zuerst  und 

jcXoutvvStjv,  wahrend  sie  frtiber  nach  dem  Fussvolk  und  ap '-—.'v  6^ 
ausgeboben  worden?  Um  das  zu  versteben  mussen  wir  von  der 

Servianischen  Verfassung  ausgeben. 

Es  gebt  aus  der  Darstellung  sowohl  des  Livius  als  aucb  des 

Dionys.  von  Hal.  indirecte  aber  deutlicb  hervor.  dass  die  Census- 

classen  nur  fur  das  Fussvolk  Geltung  hatten.  Unsere  Quellen  er- 
wahnen  die  Glassen  nur  flir  die  pedites,  und  nacbdem  diese  formirt 

worden,  geben  sie  daran  die  Ausbebung  der!  Reiterei  zu  bebandeln.  * 
Diese  werden  demzufolge  mit  den  ftinf  Vermogensabstufungen  nicbt 

in  Verbindung  gesetzt,  und  die  timocratiscbe  Verfassung  Roms  ist 

also,  wie  es  auch  zu  erwarten  wiire,  in  so  fem  mebr  aristoeratisch 

gehalten  als  die  Solonische,  als  nach  dieser  zwar  nicht  —  wenigstens 
vor  der  Clisthenischen  Reform  —  ein  attiscber  Plebeier  unter  die 

\  ollbtirger  in  den  beiden  ersten  Glassen  aufgenommen  werden  komite, 

aber  wobl  ein  nicbt  beguterter  Eupatride  zu  dem  politiscben  Niveau 
des  Demos  herabsinken.  In  Rom  wurden  die  zwei  Stande  nach 

wie  vor  geschieden,  es  gab  kein  gemeinsames  Eintheilungsprin- 
cip,  unter  dem  sie  subsummirt  werden  konnten.  Darum  wurden 

die  Reiter  auch  nach  dem  Fussvolk  ausgeboben,  eben  weil  nach 

der  Menge  der  Fusssoldaten,  die  zusammcngebracht  werden  konnten, 

die  Stiirke  der  Reiterei  sich  richten  musste.  und  derjenige  von  den 

Patriciern,  welcber  als  Reiter  —  oder  Officier  -  nicht  Dienst  that,  vou 

militiirischen  Dienst  uberhaupt  befreit  war.  Es  ist  also  ganz  dem 

Sachverhaltnisse  gemiiss,  wenu  Liv.  5,  7  von  einem  ordo  pedester 
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neben  dera  ordo  equester  gesprochen  wird  und  angedeutet,  dass  diese 

onlines  mit  denjenigen  der  Plebeier  und  Patricier  zusammenfielen. 

Damit  uns  aber  iiber  die  ganze  Sache  kein  Zweifel  iibrig  bliebe, 

sagt  Liv.  1,  83:  ita  pedestri  exercitu  ornato  distributoque  equitura 

ex  pr  i  mo  r  ib  us  civitatis  XII  scripsit  centurias;  sex  item  alias 

.  .  .  .  fecit.  Dionys  aber  4,  18:  to  hk  tuv  ltctcswv  7cVrj{ro£  sTieXsyev 

lx  tov  s^ovtwv  to  [jiyicrov  T:[j.T|^a  y.a.1  xaTa  yévog  sict^av^v. 

Aus  diesen  Steilen  hat  man  nun  gefolgert,  dass  die  zwolf  neuen 

von  Servius  gebildeten  Centurien  von  Plebejern  gebildet  gewesen, 

weil  man  von  der  richtigen  Voraussetzung  ausging,  dass  die  Rei- 
terei,  welche  vor  Servius Tullius  bestand, aus  den  Patriciern  genommen 

war,  und  darauf  die  unricbtige  Folgerung  baute,  dass  diejenige, 

welche  von  Servius  Tullius  geschaffen  wurde,  aus  Plebejern  zusam- 
mengesetzt  war.  Wenn  Livius  und  Dionys  einer  solchen  Auffassung 

entgegenzutreten  bemiiht  gewesen,  sie  hatten  sich  deutlicher  nicht 

aussprechen  konnen,  denn  das  die  primores  civitatis  und  xaTot  ysvoc 

BiuKpavsic  nicht  unter  den  Plebejern  zu  suchen  seien,  haben  wir  schon 
oben  bemerkt. 

Es  mag  uberflussig  scheinen  bei  einer  so  evidenten  Sache  mehr 

zu  verweilen.  Ich  fuge  indess  folgendes  hinzu.  Weil  yfvoc  d.  h. 

gens  einBegriff  und  eine  Institution  ist,  die  den  Patriciern  —  im  Ge- 

gensatz  von  Clienten  und  Plebejern  —  eigenthumlich  ist  (cfr.  L. 

Lange  R.  A.  1.  166  Iste  A.),  so  kann  imyowuoL  xaTa  ysvo^  denjenigen 

nicht  zugeschrieben  werden,  in  quibus  gentes  non  insunt.  Es  ver- 
hålt  sich  in  eben  derselben  Weise  mit  dem  Livianischen  Ausdruck 

primores  civitatis.  Wenn  die  plebs,  was  ja  speciell  fur  diese  Zeit 

nicht  gelliugnet  wird,  eine  politisch  und  social  untergeordnete  und 

gedriickte  Classe  des  gesammten  Staatskorpers  bildet,  in  der  Weise 

dass  der  geringste  unter  den  Patriciern  immer  auf  den  besten  unter 

den  Plebejern  herabsehen  kann  und  muss  —  patricius,  gentilis  und 

ingenuus  sind  ja  flir  die  alteste  Zeit  synonyme  Begriffe  (cfr.  L.  Lange 

P.  A.  1  165.  188)  —  so  konnen  die  primores  civitatis  nicht  unter 

den  Plebejern  zu  suchen  sein.  Es  heisst  dies  die  Begriffe  „civitas'k 

und  „plebs"  zu  verwechseln,  was  ja  nur  eine  arge  Verwirrung  ver- 
ursachen  kann. 
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Es  kommt  aber  bei  diesen  Kragen  viel  darauf  an,  dass  man  das 

Verhåltniss  zwischen  den  Patriciern  und  der  Plebs  vom  riehtigen 

Gesiehtspunct  und  in  seiner  ganzen  Schårfe  auftasst.  Es  liegt  ja 

in  der  Natur  der  geschichtlichen  Entwickelung  iiberhaupt  und  vor 

allem  des  Romischen  Volkes,  dass  kein  einzelner  Praiet  flir  steh 

zu  erklaren  sei,  aber  nur  im  Zusammenhange  mit  dem  Ganzen  vel- 

standen werden  konne.  Der  Gegensatz  zwischen  Patres  und  Ple- 

bejern  ist  ja  eben  ein  Cardinalpunct,  und  nur  wenn  wir  festhalten, 

was  von  den  alten  Autoren  ohne  Ausnahme  angenommen,  von  den 

Neueren  aber  vielfach  bestritten  w  ord  en  ist,  dass  Plebejer  und 

Clienten  zwei  Nåmen  fiir  dasselbe  Ding,  und  dass  diese  Classe  im 

Grossen  und  Ganzen  aus  einem  Abhångigkeitsverhåltniss  zu  den 

Patriciern  analog  dem  des  Gesindes  zu  dem  Hausherrn  1  hervorge- 

gangen  ist;  nur  wenn  wir  bedenken,  dass  demzufolge  zu  den  politi- 

schen  und  okonomischen  Differencen  noch  sociale  und  religiøse 

Motive  hinzukamen,  erst  dann  konnen  wir  die  Prineipien  verstehen. 

welche  das  Romische  Volk  in  zwei  grosse  Theile  spalteten,  die 

so  sclrwer  zu  versohnen  waren,  dass  es  fiir  eines  der  grossten  ge- 

schichtlichen  Wunder  der  wundervollen  Romischen  Geschichte  ange- 

sehen  -verden  muss,  dass  dieser  Kampf  zum  Segen  des  Staates  und 

nicht  zur  Vernichtung  geworden. 

Wir  meinen  also,  um  zu  den  equites  zuriickzukehren,  dass  die 

Nachrichten  unserer  Quellen  iiber  die  altesten  Zeiten  Korns  folgen- 

dermassen  zu  erklaren  sind:  Vom  Anfange  des  Romischen  Staates 

sind  die  drei  Stamme  der  Ramnes,  Tities  und  Luceres  vorhanden, 

und  mit  ihnen  auch  die  dr^i  centuriæ  equitum,  welche  die  drei 

urspriinglichen  Elemente  des  Rimiischen  Biirgerthums  in  der  Armee 

rcprasentirten.  Es  mag  freilich  eine  Zeit  gegeben,  wo  die  Ramnes, 

welche,  wie  der  Name  anzudeuten  scheint,  den  Urkern  der  Rijmi- 
schen  (iemeinde  bildeten,  lur  sich  bestanden  haben,  aber  erst  mit 

der  Entstehung  des  Komisdien  Staates  fangen  ja  unsere  Untersu- 
chungen  iiber  die  Romische  Geschichte  an.  Wie  Athen  nur  durch 

den  Syndkismos  der  vier  Phylen  mit  den  ihnen  zugehorigen  yevi) 

Zltt  zz\i;  geworden,  cbenso  ist  in  Rom  durch  Vereinigung  der  drei 

1  Ofri  ,,l)cn  antikc  Stat  og  Bolom  Porftktnlag"  Oap.  III. 
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urspriinglichen  Tribus  aus  dem  patriarchalischen  Gentil  verb  and  die 

Romische  respublica  hervorgegangen. 

Die  Staatenbildung  beruht,  wie  schon  Aristoteles  bemerkt,  auf 

politische  Articulation,  und  wie  in  Hellas  innerbalb  des  Jonischen 

Stammes,  von  welchera  wiederum  die  iibrigen  griechiscben  Stamme, 

in  sofern  sie  sich  der  bellenischen  Cultur  anscblossen,  die  Keime 

der  Civilisation  empfingen,  die  Entwickelung  und  Fortptlanzung  der 

politischen  Blirgergemeinde  den  Athenern  zugescbrieben  wird, 
ebenso  nimmt  innerbalb  der  Italiscben  Stamme  Rom  eine  centrale 

Stellung  ein.  Die  Uberlieferung,  wie  die  Natur  der  Sacbe  selbst, 

scbeint  darauf  hinzudeuten,  dass  gleichwie  in  Athen  der  Prototyp 

der  Griecbiscben  jcoXic  entstanden,  ebeuso  in  Rom  die  Form  des 

Italiscben  Staates  ausgebildet  worden  ist.  Es  ist  diesen  zwei  Ge- 

meinden  die  gescbicbtliche  Aufgabe  gesetzt  worden,  die  Form  der 

freien  Biirgergesellscbaft  zu  entdecken.  Es  war  dies  eine  unge- 

heure  geistige  Errungenscbaft,  die  fur  immer  den  Unterscbied  zwi- 
schen  Civilisation  undBarbarei  festgestellt  bat,  und  fur  die  ganze 

Zukunft'  massgebend  geworden  ist,  In  die  dadurcb  vorgescbriebenen 
Bahnen  bat  aucb  die  gesammte  folgende  gescbichtlicbe  Entwicke- 

lung der  Menscbbeit  hineingelenkt,  und  eben  desbalb  ist  sowohl 

Athen  als  Rom  jede  in  seiner  Weise  vom  Hause  aus  zur  Weltherr- 

schaft  priidestinirt.  Es  wurde  aber  diese  politische  Articulation, 

aus  welcher  ein  neuer  Organismus  hervorging,  erst  durcb  die  Ver- 
einigung  der  Tribus  und  der  Phylen  vollbracht.  Wir  konnen  also, 

wenn  es  politische  Institutionen  gilt,  hinter  diesen  Punkt  nicht 

zuriickgehen,  und  wie  es  sicherlidi  Niemandem  einfallen  konnte 

die  Geschichte  zum  B.  der  xirgadeis  vor  dem  Beginne  des  Attischen 

Staates  zu  verfolgen,  so  wird  es  aucb  eine  verge  bene  Miihe  sein 

zu  untersuchen,  wie  sich  die  Geschicke  der  Ramnes,  Tities  und 

Luceres  vor  ihrer  Vereinigung  gestaltet  haben.  Diese  Vereinigung 

wird  von  der  Sage  bezeichnet  unter  dem  Xamen  des  Romulus,  der 

so  zum  Eponymus  des  Romischen  Staates  geworden  ist,  und  es  ist 

dalier  mit  vollem  Recht,  dass  misere  Quellen  zugleich  mit  ihm  aucb 
die  drei  alten  Tribus  setzen. 

Als  nun  im  Laufe  der  Zeit  durcb  inneren  Zuwacbs  und  aiissere 
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Eroberungen  die  Macht  des  jungen  Staates  zunimmt,  wird  auch  die 

Biirgerschaft  und  die  Armee  —  å.  li.  die  Reiterei,  denn  auf  die 

Clienteri,  die  zu  Fuss  in  gesonderten  Haufen  die  Feldziige  mit- 

macbten,  kam  es  weniger  an, —  vermehrt,  aber  die  einm al  etablirten 
Fonnen :  die  drei  Tribus  und  die  daraus  hervorgegangenen  Centurien, 

sind  heilig  und  diirfen  nicht  veråndert  werden.  Nacb  der  Eroberung 

von  Alba  Longa  wurde  die  Reiterei  ura  zebn  Turmen  vermehrt, 

d.  h.  verdoppelt,  aber  die  alten  Nåmen  blieben,  und  ebenso  unter 

Tarquinius  Priscus,  dessen  Plan  drei  neue  Tribus  zu  den  alten 

hinzuzufiigen  auf  dem  conservativenSinn  der  alten  Patricier  scheiterte. 

Es  beisst  daber  bei  Cic.  de  rep.  2,  20  von  Tarquinius:  duplicavit 

illum  pristihum  numerum  patrum,  und  weiter:  M  ac  CC  fecit  equites. 

Zwei  Male  also  ist  die  Biirgerschaft  und  die  Reiterei  vermehrt,  und 

2War  beide  Male  verdoppelt  worden,  die  Grundform  aber  des  staat- 

lichen  Organismus  blieb  wegen  des  Cultus,  den  die  Romer  immer 

in  politischen  Dingen  der  Form  widmeten,  dieselbe,  so  dass  die 

drei  militåren  Abtheilungen,  die  ursprunglich  auf  eine  Zahl  von 

dreihundert  Reiter  berechnet  waren,  jetzt  elas  vierfache  oder  zwolf- 

hundert  Mann  enthielten.  Die  Zahl  des  Livius  (1,  36)  MDCCC  ist 

entweder  einfach  verschrieben,  oder  auch  hat  er  die  Anordnungen 

des  Tarquinius  Priscus  mit  denen  des  Servius  Tullius  verwechselt. 

Von  Servius  Tullius  an  haben  wir  niimlich  wirklich  achtzehn  hundert 

Reiter,  die  in  drei  Tribus  vertheilt  waren,  und  unter  denen  die 

Nåmen,  die  von  Tarquinius  datiren  —  Ramnes,  Tities  und  Luceres 

priores  und  posteriores  —  bis  zu  der  Kaiserzeit  fort  bestanden.  Dieses 

MissverhaMtniss,  dass  zwolfhundert  Reiter  in  drei  Centurien  vertheilt 

waren,  wurde  von  Servius  Tullius  beseitigt,  welcher  eben  dem  ganzen 

militårischen  System  der  Romer  eine  neue  Organisation  gab.  Es 

wird  aber  nicht  zu  bezwcifeln  sein,  dass  mit  der  vcrånderten  Or- 

ganisation sehr  bedeutende  tactische  Umgestaltungen  forbunden 

waren,  speciell  dass  das  Fussvolk  durch  bessere  Bewatlniing  und 

Aufstellnng  eine  grSssere  Bedentung  gewonnen  hat.  Mit  der  Ans- 

l)ildun^r  der  Kriegskunst  im  Allgemeinen  wurde  aber  auch  das  Be- 
dflrfnisfl  einer  rationelleren  Kintheilung  der  Reiterei  gefiihlt,  und 

aus  den  zwolfhandert  Reiten  worden  jetzt,  stått  drei,  zwolf  Cen- 



447 

turien  formirt.  Die  alte  Form  war  gesprengt,  aber  man  komite 

sie  nicbt  ganz  fallen  lassen:  der  Vermehrung  der  Burgerschaft  ent- 
spreehend  wurde  jetzt  wie  unter  Tarquinius  Priscus  die  Reiterei  mit 

sechshundert  Mann  vermehrt,  uhd  diese  nenen  Centurien  mussten 

die  alten  Nåmen  fortpflanzen.  Dass  die  gesammte  Reiterei  bis 

zur  Kaiserzeit  in  Tribus  und  Centurien  eingetheilt  war,  senen  wir 

zum  B.  aus  Dion.  Hal.  6,  13;  es  ist  also  klar,  dass  die  achtzehn 

Servianischen  Centurien  ebenso  wie  die  drei  Romuliscben  in  Ramnes, 

Tities  und  Luceres  zerfielen.  Es  wird  diese  Stelle  (Dion.  H.  6,  13) 

von  denjenigen,  welche  annelimen.  dass  in  die  zwolf  neuen  Serviani- 
schen Rittercenturien  die  Plebej  er  aufgenommen  waren,  in  derWeise 

interpretirt,  dass  nur  die  sechs  Centurien  in  Ramnes  etc.  zerfielen, 

die  zwolf  aber  sich  dieser  Eintbeilung,  m  welche  sie  nicht  mit  einbe- 

griffen  waren,  anschlossen.  Dass  aber  heisst  ja  nicht  Dion.  H.  als 

Quelle  zu  benutzen,  und  ihn  zu  interpretiren,  sondern  zu  corrigiren. 

Das  ganze  und  ein  Drittel  des  ganzen  sind  ja  nicht  Begriffe,  welche 
nach  Belieben  vertauscht  werden  konnen.  Aber  eben  weil  bis  zu 

Servius  Tullius  diese  Nåmen  eine  zweifache  Bedeutung  gehabt  hatten, 

indem  sie  erstens  Tribus,  zweitens  Centurien  bezeichneten,  so  musste 

auch  jetzt  sechs  Centurien  geschaifen  werden,  die  die  alten  Tribusna- 
men  als  Centurienamen  fortpflanzen  sollten.  Ob  diese  von  den  ålteren 

Mitgliedern  der  Rittercenturien,  oder  wie  Livius  anzudeuten  scheint 

[dr.  Fest.  ed.  Lindemann  259),  aus  den  neuaufgenommenen  zusam- 

mengesetzt  wurden,  ist  nicht  mehr  zu  ermitteln,  und  wie  es  scheint 

von  wenig  Interesse.  Genug  dass  wir  unter  den  Romischen  Rei- 
tern  keinen  Rangunterschied,  weder  zur  Zeit  des  Servius  Tullius 

noch  spåter,  anzunehmen  berechtigt  sind,  auch  nicht  auf  die  ein- 
zelnen  Worte  des  Livius,  der  selbst  offenbar  iiber  die  Servianische 

Reiterei  wie  tiber  die  Tarquinische  im  Unklaren  gewesen,  nicht 

allzu  grosses  Gewicht  legen  durfen.  Dionys  sagt  auch  ganz  einfach: 

tg  62  iziziuv  tta^o^  ixihz^zv  .  .  j'jv£Ta^  5'si£  0XTd)xat'5sxa  ao^ou^. 
Er  versucht  es  nicht  uns  daritber  zu  unterrichten,  wie  die  neue  Or- 
ganisation  stattfinden  konnte  olme  die  alte  Form  mit  der  daran 

haftenden  religio  zu  verletzen.  Otfenbar  hat  er  es  als  etwas  Un- 

wesentliches  angesehen.    Was  aber  die  ,,sex  suffragia"  betrilft,  die 
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in  den  Darstellungen  der  Servianischen  Verfassung  und  liberhaupt 

der  alteren  Romischen  Gescliichte  eine  so  grosse  Rolle  gespielt 

haben,  da  ist  festzubalten,  dass  in  unseren  (Quellen  ebenso  wenig 

in  der  Abstimmung  der  comitia  centuriata  ein  Unterschied  zwisehen 

den  angebliehen  sechs  patricischen  und  den  zwolf  plebejischen  Cen- 
turien  angedeutet  wird,  wie  ein  solcher  im  Feide  je  bestanden  hat, 

und  es  durfte  kaum  zu  bezweifeln  sein,  dass  diese  ganze  Hypothese, 

die  eigentlich  nur  ein  Missverstandniss  aus  einem  Missverstiindniss 

ist,  aus  der  Romischen  Gescliichte  zu  entfernen  sei. 

Wie  die  Solonische  Verfassung  wurde  auch  die  Servianische 

bald  nach  ihrer  Errichtung  bekanntlich  durch  eine  Art  von  Tyrannis 

suspendirt,  um  erst  nach  langerer  Unterbrechung,  die  von  derTra- 

dition  unter  dem  Nåmen  des  Tarquinius  Priscus  zusammengefasst 

wird,  mit  denjenigen  Modificationen,  welche  durch  die  Entwickelung 

der  Yerhåltnisse  nothwendig  geworden,  wiederhergestellt  zu  werden. 

Es  war  P.  Yalerius  Publicola,  der  in  Rom  dieselbe  Rolle,  wie  in  Athen 

Clisthenes,  ubernahm,  die  gesetzlichen  Zustånde  wieder  einzufiihren 

und  die  Selbstregierung  zu  befestigen.  Es  wird  von  Publicola  er- 

zahlt  (Dion.  (),  44),  dass  er  vierhundert  Plebejer  unter  die  Reiter 

aufnahm.  Diese  Nachricht,  die  auch  sonst  beståtigt  wird,  klingt 

durchaus  wahrscheinlich.  .  Es  entspricht  ungefiihr  den  fruheren 

Vermehrungen,  welche  von  der  Zeit  des  Tullius  Hostilius  an  der 

Reiterei  zu  Theil  geworden  sind  wegen  der  Zunahme  der  Macht 

des  Staates  und  der  Anzahl  der  patricischen  Riirgerschaft.  Nur 

darf  man  sich  die  Sache  nicht  so  vorstellen,  als  ob  er  die  vier- 

hundert Plebejer,  qua  Plebejer,  zu  Reitern  gemacht.  Es  war  eben 

dies  eine  Unmoglichkeit.  Enter  die  Reiter  aufgenommen  zu  werden 

war  ja  eben,  frie  es  im  Mittelalter  mit  den  Bitten  der  Fall  war, 

geadelt  zu  werden.  Die  Nachricht  des  Dion  vs  (i,  41  muss  in  Zu- 

sammenhang  mit  einer  friihcren  Stelle  5,  18  verstanden  werden, 

wo  es  von  demselben  Staatsmaniic  erziihlt  wird,  dass  er  die  besten 

unter  den  Plcbcjern  auslas  und  zu  Patriciern  machte,  und  dabei 

die  Zahl  des  Senats  bis  zu  dreihundert  supplirte.  Rei  der  Ver- 

mehrung  der  Reiterei  war  es  eben  nicht  ndthig  diesen  Zusatz  von 

Erhebung  insf  Patriciat  hinzuzutiigen,  es  verstand  sich  ja  von  sclhst. 
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Es  ist  aber  interessant  und  fur  die  beiderseitigen  Verhåltnisse 

belehrend,  wenn  man  die  Massregeln  vergleicht,  die  in  Athen  und 

Rom  von  oben  getroffen  wurden  um  die  immer  stårker  hervortre- 

tenden  Forderungen  derPlebejer  den  Altburgern  gegeniiber  zu  be- 
friedigen  und  eine  Aussdhnung  zwisclien  beiden  herbeizufiihren. 

Weil  die  Romer  von  den  altesten  Zeiten  her  das  Princip  der  klugen 

Xachgiebigkeit  und  der  successiven  Concessionen  befolgten,  so  wurde 

es  ihnen  lange  Zeit  hindurch  moglich  die  Klagen  der  missvergougten 

Plebejer  zu  beschwichtigen  und  die  Genossenschaft  der  Patricier  zu 

starken  durch  Aufnahme  der  besten  Eleinente  der  Plebs,  welche, 

wie  die  Erfahrung  aller  Zeit  zur  Geniige  beståtigt,  sehr  bald  den 

alten  Patriciern  in  Wurdigung  der  Vorrechte  des  Adels  in  nichts 

nachgaben.  Es  gelang  ihnen  dadurch  nicht  bloss  die  alten  Formen, 
sondern  den  ihnen  innewohnenden  Geist  zu  bevvahren  und  die 

Continuitåt  der  geschichtlichen  Entwickelung  zu  erhalten.  Es  ist 

dies  immer  das  Arcanum  der  Romischen  Staatsweisheit  gewesen, 

gleichwie  die  verborgene  Quelle  ihrer  inneren  Kraft,  dass  sie  mit 

rechtzeitiger  Klugheit  die  Formen  fallen  liess,  welche  abgenutzt 

geworden,  und  mit  genialem  Conservatismus  neue  schuf,  welche 

die  alten  Ideen  in  verjungter  Gestalt  verwirklichen  konnten.  Bei 

den  Atheniensern  geschieht  eben  das  Gegentheil.  Der  Gegensatz 

zwischen  Eupatriden  und  Demos  schreitet  immer  vorwårts  bis 

zu  dem  Punct,  wo  der  Staat  am  Rande  eines  Biirgerkriegs  und  einer 

inneren  Autiosung  steht.  Dann  macht  Solon  einen  genialen  Versuch 

zwischen  beiden  ein  friedliches  und  gesetzliches  Zusammenarbeiten 

herzustellen  mit  Bewahrung  der  Eigenthiimlichkeiten  beider.  Der 

Versuch  aber  misslang  eben  darum,  weil  er  unvorbereitet  kam,  und 

min  folgte  die  Reform,  oder  um  correcter  zu  sprechen,  die  Revo- 
lution  des  Clisthenes,  welche,  eben  wie  spåter  die  franzosische,  die 

Vorrechte  des  Adels  mit  einem  Schlag  vernichtete  und  den  Schwer- 
punct  des  Staates  in  die  Hand  der  Plebs  legte.  Was  in  Rom  der 

Plebs  als  eine  Errungenschaft  nach  langen  und  sihweren  Kampfen 

zu  Theil  ward.  wurde  in  Athen  als  eine  volle  Gabe  eines  einzigen 

Augenblicks  dargebracht.  Es  war  dies  aber  eine  jener  Gaben,  die 

zwar  im  Anfang  sliss,  deren  Resultate  aber  am  Ende  bitter  sind. 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1873.  29 
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Denn  der  Adel  ward,  nachdem  er  von  seiner  Stelhmg  im  Staate 

zuriickgedrangt  und  seines  legitimen  Einflnsses  anf  dje  Entwicke- 

lung  der  politischen  Zustande  beraubt  worden,  dem  nunmehr  de- 

mokratischen  Athen  entfremdet.  Er  zog  sich  von  der  offentlichen 

Theilnahme  an  der  Politik  zuriick  in  Hetårien,  nm  anf  verborgenen 

Wegen  den  Staat,  der  ihn  ausgestossen,  zu  unterminiren.  Der  Staat 

wurde  innerlich  entzweit,  was  nach  verhiiltnissmassig  kurzer  Zeit 

im  Peloponnesischen  Krieg  seinen  Fall  herbeifuhrte  (cfr.  Thue.  2,  G5). 

Die  von  Publicola  gemachte  Erweiterung  des  Patriciats  durch 

Aufnahme  von  den  angesehensten  Plebejern  war  in  Rom  die  letzte 

ihrer  Art.  Es  waren  freilich  diese  successive  Erweiterungen  der 

Altbiirgerschaft  nur  Palliative  gewesen,  sie  hatten  den  Conflict  der 

Stande  nur  hinausgeschoben,  nicht  gelost,  aber  sie  haben  das 

bewirkt,  dass  die  Patricier  gestiirkt  und  mit  gleichen  Kraften  den 

Kampf  aufnehmen  konnten,  und  dass  das  Resultat  ein  im  Ganzen 

friedlicher,  innerhalb  der  Grånzen  des  Gesetzes  gefiihrter  Wett- 
streit  beider  Stande  wurde.  aus  dem  der  Staat  verjungt  hervorging. 

Nur  wenn  wir  das  Verhåltniss  der  Patricier  den  Plebejern  ge- 

geniiber  in  dieser  Weise  auffassen,  wird  uns  die  Uteste  Romische 

Geschichte  und  der  Conflict  der  Stande  einigermasseh  verståudlich 

werden.  Waren  die  Plel)ejer  schon  von  Servius  Tullius  in  die 

equitum  centuriæ,  die  eine  aristocratische  Abtheilung  des  Heeres, 
eine  Pflanzschule  des  hohen  Beaintenstandes  und  des  Senats  in 

der  ålteren  wie  in  den  spåteren  Zeiten  waren,  hineingefuhrt,  so 

kininen  wir  gar  nicht  verstehen.  waruin  die  Plebejer  so  langer  und 

sclnverer  Kampfe  bedtirft  haben,  um  das  im  Staate  zu  erreichen, 

was  sie  im  Heere  schon  hatten,  ebensowenig  aber  wie  es  dem 

Adel,  in  .,sex  Bnflfragia^  zusammengedriingt,  gelingen  konnte  in  der 
Zeit  des  bittersten  Parteihaders,  der  von  Secession  und  selegent- 

lichen  Gewaltthaten  begléitet  war,  den  Otbrigen  hundert  sieben  und 

achtzig  Centurien  die  Wage  zu  halten. 

Es  muss  noch  hier  die  Frage  kurz  erortert  w  erden,  in  welcher 

Zeit  die  Vetåndening  in  der  Anshebung  der  Keiterei,  von  welcher 

Pnlyb  Bpricht,  vor  sich  gegangen.  Wir  haben  dariiber  kein  directes 

Zcugniss,  nnd  kininen  deshalb  nur  Vermuthungen  aufstellen.  Die 
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Verånderung  hat,  wie  wir  schon  oben  bemerkten,  wahrscheinlich  nur 

die  iiussere  Form  der  hochwichtigen  Institution  betroffen,  ist  auch 

langere  Zeit  hindurch  vorbereitet  worden,  so  dass  sie,  wenn  sie 

zuletzt  eingefiihrt  wurde,  den  Zeitgenossen  von  geringer  Wichtig- 

keit  erscheinen  konnte.  Sie  gehort  aber  offenbar  in  diejenige  Zeit, 

da  die  Ausgleichung  der  Stande  eine  vollendete  Thatsache  war,  und 

das  Patriciat  seine  wesentliche  Bedeutnng  verloren.  Wenn  die 

Plebejer  die  hoheren  militarischen  und  civilen  Amter  erreichen 

konnten,  so  war  gar  kein  Grund  da  sie  von  der  Reiterei  auszu- 

schliessen.  Wenn  also  das  alte  Standeszeichen,  die  Geburt,  durch 

Aufkommen  der  Nobilitiit  seine  legale  Kraft  verloren  hatte,  dann 

musste  man  auch  flir  die  Zusammensetzung  der  Reiterei  ein  anderes 

Princip  einfiihren.  Als  gleichbedeutend  mit  dem  friiheren  Patriciat 

galt  es  spater  curulische  Amter  bekleidet  zu  haben,  davon  aber 

konnte  hier  nicht  die  Rede  sein,  da  es  sich  eben  um  Jiinglinge 

handelte,  aus  denen  nach  vollendetem  zehnjahrigem  Kriegsdienst 

der  Beamtenstand  hervorging. 

Es  war  also  nur  der  Census  iibrig.  Dies  kann  man  nun  frei- 

lich  nicht  so  verstehen,  dass  alle,  welche  den  nothigen  Census 

hatten,  auch  in  die  centuriæ  equitum  aufgenommen  wurden;  das 

wurde  dem  mos  majorum,  nach  welchem  ebensowohl  wie  nach  den 

Gesetzen  sich  der  Censor  zu  richten  hatte,  widersprochen  haben, 

und  insofern  passen  die  Worte  des  Dionys  von  Halicarnass :  to  Ss 

rwv  CrrTTiWV  TrXrj&cc  i~i\i'^OL^  ht  twv  £^cvtg)v  to  ij.£y!.jtov  T''jjiYj[j.a  xolI 
xaTa  ylvo^  sir^avwv  auch  fur  die  spatere  Zeit.  Das  aber  konnen 

wir  unbedenklich  annehmen,  dass  Reichthum  ein  nothwendiges  At- 

tribut  des  neuen  Adels  war,  es  wurde  also  als  das  einzige  legale 

Merkmal  flir  die  Reiterei  gesetzt.  Jetzt  also  wurde  durch  Ein- 

fiihrung  des  census  equester  flir  die  gesammte  Reiterei  —  mochten 

sie  equo  publico  oder  equo  privato  dienen  —  in  die  Classeneintheilung 
nach  Vermogen  auch  der  Adel  mit  einbegriffen;  es  wurde  aber  auch 

die  Aushebung  der  Reiterei  vor  derjenigen  der  Infanterie  deshalb 

angestellt,  weil  kein  formeller  Grund  es  hinderte,  dass  diejenigen 

Mitglieder  der  begtiterten  Familien,  die  zum  Rossdienst  nicht  her- 

29* 
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angezogen  wurden,  als  Fusssoldaten  in  den  Legionen  dienten  (cfr. 

Liv.  22,  49). 

In  die  Erorterung  dieser  Frage  hat  man  die  bekannte  Stelle 

Liv.  5,  7,  von  der  schon  oben  die  Rede  war,  hereingezogen,  und 

zwar  in  derWeise,  dass  man  von  dieser  Zeit  an  das  icXotiTiv&ip  des 

Polybius  datiert.  Das  liegt  aber  in  den  Worten  des  Livius  nicht. 

Der  census  equester,  von  dem  Livius,  wie  von  etwas  das  schon 

besteht  und  nicht  erst  einzufuhren  wåre,  spricht,  kann  ja  weiter 

nichts  bedeuten  als  die  Qualifieation  zum  Reiterdienst,  als  welche 

Livius,  dessen  unklare  Begriffe  iiber  diese  Dinge  wir  schon  oben 

angemerkt  haben,  den  Verhaltnissen  seiner  Zeit  gemass  das  Ver- 

mogen  setzt.  Es  war  aber  der  Fall,  von  dem  Liv.  1.  c.  spricht, 

eben  ein  ausserordentlicher  Fall,  der  die  ganze  Institution  nicht 

mit  einem  Schlag  ganzlich  umgestalten  konnte.  Es  war  eine  patrio- 

tische  That,  durch  die  augenblickliche  Noth  des  schweren  Krieges 

hervorgerufen,  ebenso  wie  die  freiwillige  Flottenausriistung  der 

angesehensten  Manner  im  letzten  Jahre  des  ersten  Punischen  Krie- 

ges, welche  ja  nicht  bewirkte,  dass  die  Romer  fortau  die  Athenien- 

sische  Weise  der  Ausriistung  der  Kriegsschilfe  durch  Liturgie  adop- 

tirten.  Und  doch  ist  dieser  Fall,  wie  es  scheint,  der  Anlass  —  gewis- 

sermassen  eine  Priicedenz  —  zii  einer  Moditication  der  Aushebung 
der  Reiterei  gewesen.  Die  Worte  Mommsens  R.  G.  1,  765  Anm. 

f  Ste  Ausg.):  „Abgesehen  von  den  Contingenten  der  italischen  und 

ausseritalischen  Unterthanen,  machten  die  equites  equo  publico 

oder  equites  legionarii  die  ordentliche  Reiterei  im  Romischen  Heere 

allein  aus;  wo  equites  equo  privato  vorkommen,  sind  es  Frciwil- 

ligen-  oder  Strai'abtheilungen,'k  raogen  insofern  ganz  genau  die 
Sachlage  bezeichnen,  als  die  Rihnische  Reiterei  sowohl  in  der  Zeit 

des  reia  patriciftcftefl  als  in  der  des  patricisch-plebejischen  Staates 

eine  ganz  hnmogene  Bildung  war,  und  nichts  nns  berechtigt  anzu- 
nelimen,  dass  si(^  aus  veVschiedcnen  Elementen  zusammengewurfelt 

gcworden:  dass  es  aber  equites  equo  |>rivato  gab  und  zwar  nicht 

illoss  als  Preiwitiigen-  oder  Strafabtbeihingen,  scheint  doch  aus 

Liv.  :»v,  li  ([Censores]  magnum  numerum  conquisiverunt  eorum 

qui  equo  nérére  deberent)  unzweifelhaft  hervorzugehen  die 
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Pfiicht  ist  ja  weder  Strafe  noch  freier  Wille  —  uiicl  dazu  ist  zu 
bemerken,  dass  die  Periocha  des  fiinften  Buches  des  Livius  sagt: 

equites  turn  primum  equo  suo  mereri  coeperunt.  Es  kamen  also 

von  der  Zeit  des  Vejentischen  Kneges  an  equites  equo  privat») 

neben  denen  equo  publico  vor,  welche  letzte  nach  wie  vor  den 
Kern  der  Institution  und  den  wesentlichen  Bestandtheil  derReiterei 

bildete.  Wir  mussen  vielmehr  die  Einrichtung  des  Reiterdiensts 

equo  privato  als  eine  Vermehrung  der  Legionsreiterei  auffassen,  dem 

wachsenden  Bedarf  der  Kriege  entsprechend.  Durch  die  ganze 

Konigszeit  hindurch  bis  zu  Valerius  Publicola  wird  die  Zahl  der 

Reiterei  und  zwar  mit  regelmåssigen  Quoten  vermehrt.  Vom  An- 

fange  der  Republik  bis  zum  Vejentischen  Kriege,  mehr  als  hundert 

Jahre  hindurch,  ist  sie  unveråndert  geblieben,  kein  Wunder  also 

wenn  sich  zuletzt  ein  fiihlbarer  Mangel  an  Reiterei  einstellte.  Es 

ist  aber  durchaus  unwahrscheinlich,  dass  die  practischen  Romer  einen 

unbefriedigenden  Zustand  zumal  in  der  Armee  unveråndert  fort 

bestehen  Hessen.  Denn  daran  konnten  sie  ja  nicht  rechnen,  dass  sich 

der  patriotische  Enthusiasmus  der  vornehmen  Burger  immer  erneu- 
ern  wiirde  und  zwar  immer  zu  rechter  Zeit  und  in  rechtem  Maasse. 

Es  wurde  daher  den  Romern  ein  dringendes  Bedtirfniss  die  Reiterei 

zu  vermehren,  und  das  geschah  eben  in  der  Weise,  dass  sie  eine 

Reserve  bildeten  und  zwar  eine  bewegliche,  d.  h.  deren  Rahmen 

mit  der  Zunahme  der  Bevolkerung  an  Reichthum  und  Anzahl  dehnbar 

waren.  Die  Zahl  der  equi  publici  zu  vermehren  schien  ihnen  eben 

deshalb  nicht  rathsam,  weil  dies  eine  dauernde  Last  fur  das  Æra- 

rium  gewesen  wåre.  Es  wurde  also  —  und  nichts  hindert  uns  dem 

Bericht  des  Livius  gemass  diese  Massregel  dem  Camillus  als  Censor 

beizumessen  —  ein  census  equester  unter  denen,  welche  die  ubrigen 

Qualificationen  zum  Rossdienst  besassen,  "eingefuhrt,  und  aus  denen, 
welche  diesen  Census  besassen,  wurde  dann  nothigenfalls,  wenn  die 

equi  publici  nicht  zureichten,  die  Reiterei  suppliert.  Mit  dies  er 

Einrichtung  hangt  dann  auch  die  Einfiihrung  des  dreifachen  Stipen- 
diums fiir  die  Reiterei  zusammen.  Auf  diese  Weise  wird  uns  auch 

die  sonst  ganz  unglaubliche  Thatsache  erklårlich,  dass  sich  die 

Romer  mit  der  Zahl  von  zweitausend  zweihundert  equi  publici 
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(Prise.  7,  8,  38)  von  der  Zeit  des  P.  Yalerius  Publicola  an  bis  zur 

Censur  des  Cato  aushelfen  konnten.  Wenn  sie  nicht  mehr  gehabt 

hatten,  wie  haben  sie  zum  B.  den  Hannibalischen  Kneg  durch- 

machen  komten,  wo  in  einem  Jahre  bei  Oannæ  acht  Legionen  fochten, 

welche  allein  —  die  ubrigen  Heere  und  die  Depots  nicht  mitge- 

rechnet  —  mehr  als  die  ganze  Reiterei  equo  publico  forderten?  Es 
heisst  eben  darum  Liv.  27,  11  von  den  Censoren:  eonquisiverunt 

magnum  numerum  eorum  qui  equo  merere  deberent.  Es  wurden 

wegen  des  ungeheuren  Yerbrauchs  von  Menschen  die  equites  equo 

privato  stark  zum  Dienst  herangezogen,  und  die  Censoren  mussten, 

geråde  wie  dies  mit  den  Hipparchen  in  Athen  der  Eall  war,  die 

Verptlichtungen  zum  Reiterclienst  in  ihrer  Strenge  geltend  mach  en. 

Eben  dahin  gehort  auch,  dass  sie  die  equites  legionum  Cannensium 

zum  Dienst  equo  privato  nothigten.  Den  fliichtigen  Reitern  wurde 

eine  ignominia  und  eine  Vermogensstrafe  zum  Theil,  und  ihre  equi 

publici  wurden  frei. 

Von  der  Zeit  des  Camillus  an  wurde  also  die  Romische  Legions- 

reiterei  erstens  aus^denjenigen  gebildet,  denen  equi  publici  zuge- 
theilt  waren.  Zweitcns  aber  war  innerhalb  der  Aristoeratie  ein 

census  equester  etablirt,  und  aus  denen,  welche  diesen  hatten,  wurde, 

wofern  die  equi  publici  nicht  genugten,  eine  Reserve  formirt.  Es 

waren  aber  die  Reiter  beider  Art  primores  civitatis,  xaxa  yho; 

ir.i^ænlc,.  Sie  waren  wie  es  scheint  durchaus  gleichgestellt,  und  es 

ist  ebensowenig  irgend  ein  Grund  vorhanden  den  Dienst  equo  pri- 
vato etwa  nach  Liv.  27,  11  als  einen  minder  ehrenvollen  als  ihn 

nach  Liv.  5,  7  als  einen  bevorzugten  anzusehen.  Er  ist  vielmehr 

als  eine  Liturgie  aufzufassen  und  ist  als  solche  sowohl  ein  \'or- 
recht  als  eine  Last. 

Als  aber  nach  den  leges  Liciniæ-Sextiæ  die  patrieische  Her- 

kunft  ihren  Werth  als  legales  Unterscheidungspiincip  zwischen  den 

Stiinden  verloren  hatte,  blieb  nur  der  Census:  die  Reiter  aber  wurden 

aus  den  nobilibus  jnvenibus  jetzt  in  derselben  Weise  wie  friiher 

aus  den  patricischen  Jiinglingen  genommen. 



Om  Helleristninger  i  Norge. 

Af 

0.  Rygh. 

Endnu  for  40  Aar  siden  var  det  netop  saavidt,  at  man  vidste, 

at  Helleristninger  fandtes  indenfor  Norges  nuværende  Grændser.  Da 

Stiftamtmand  Christie  i  Urda,  Iste  Bind  S.  91—96,  leverede  den 

første  nøiere  Beskrivelse  af  en  norsk  Helleristning,  den  ved  Ler- 

vaag  paa  Atleøeni  Søndljord,  kunde  denne  i  Datidens  arkæologiske 

og  topografiske  Literatur  meget  belæste  og  i  Landet  vel  kjendte 

Forfatter  kun  nævne  yderst  faa  Ristninger  af  lignende  Art  fra  andre 

Steder  i  Norge,  af  hvilke  endda  de  fleste,  om  ikke  alle,  maatte 

betragtes  som  usikre. 

Senere  fik  man  efterhaanden  Kunclskab  om  nogle  flere  Rist- 

ninger hist  og  her  i  Landet,  som  bleve  bekjendtgjorte  i  Xicolay- 

sens  „Norske  Fornlevninger"  og  i  de  af  Foreningen  til  norske  For- 
tidsmindesmærkers  Bevaring  udgivne  Aarsberetninger.  Antallet  var 

imidlertid  endnu  forsvindende  lidet  mod  de  svenskes,  om  hvis 

Mængde  man  allerede  i  1848  havde  faaet  en  Forestilling  ved  A.  E. 

Holmbergs  da  udgivne  Værk  ,,Skandinaviens  Hållristningar".  Det 
havde  vistnok  vist  sig,  at  Helleristninger  fandtes  spredte  over  det 

hele  Land  lige  til  det  Trondhjemske,  men  det  samme  Forhold  var 

forlængst  bemærket  med  Hensyn  til  Oldsagerne  fra  Broncealderen, 

uden  at  det  var  lykkedes  nogensteds  at  finde  disse  i  større  Mængde. 

Først  i  de  allersidste  Aar  har  man  faaet  Vished  for,  at  Helle- 

ristninger i  Virkeligheden  forekomme  endog  i  meget  stort  Antal  i 

en  enkelt  Del  af  Norge,  det  sydlige  af  Smaalenenes  Amt.  Fortje- 

nesten for  denne  vigtige  Opdagelse  tilkommer  saagorltsom  udeluk- 
kende  en  enkelt  Mand,  Adjunkt  ved  Fredrikshalds  Skole  M.  Arnesen, 
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som  efter  først  at  have  fundet  Sporet  har  forfulgt  det  med  sjelden 

Udholdenhcd  og  i  liere  Aar  har  ofret  det  meste  af  sin  Fritid  paa 

disse  ingenlunde  lette  Undersøgelser.  Man  kommer  derved  ikke 

langt  ved  blot  at  spørge  sig  for  hos  Egnens  Beboere;  Almuen  synes 

ikke  at  Isegge  Bynderligt  Ma  rke  til  dette  Slags  Oldtidslevninger. 

Hr.  Arrtesen  har  gjort  sine  fleste  Fund  ved  at  gaa  omkring  og 

undersøge  ethvert  Stykke  bart  Fjeld,  som  syntes  skikket  til  derpaa 

at  anbringe  en  Helleristning,  og  først  ved  ofte  gjentagne  Besøg 

paa  hvert  enkelt  Sted  har  han  bragt  det  dertil,  at  vel  nu  de  aller- 
fleste  Ristninger  i  denne  Egn  kunne  antages  at  være  kj endte.  Det 

hele  Antal  (det  vil  sige  Antallet  af  Grupper  af  Ristninger)  er  141, 
hvoraf  mindst  130  først  ere  fundne  af  Hr.  Arnesen. 

Forhaabentlig  vil  der  vel  kunne  findes  Udvei  til  at  faa  ialfald 

de  vigtigste  af  disse  mærkelige  Oldtidsminder  paa  tilfredsstillende 

Maade  afbildede  og  beskrevne,  skjønt  dertil  vil  kræves  forholdsvis 

betydelige  Midler.  At  give  et  nøiagtigt  og  fuldt  brugbart  Billede 

af  Helleristninger  er,  som  Enhver,  der  har  havt  Anledning  til  at 

se  saadanne,  vil  vide,  ingen  let  Opgave,  naar  de,  som  oftest  er 

Tilfældet,  beståa  af  mange  over  en  større  Flade  spredte  Figuren 

Imidlertid  ville  ogsaa  de  foreløbige  Oplysninger  em  de  nyop- 

dagede  Ristninger,  som  kunne  gives,  uden  at  man  endnu  har  nøi- 
agtige  Tegninger,  i  flere  Henseender  være  af  Interesse  for  dem, 

der  beskjæftige  sig  med  Studiet  af  Ilelleristningerne.  Jeg  skal 

derfor  herved  efter  Adjunkt  Arnesens  Anmodning  forehrgge  Selska- 

bet  en  saadan  foreløbig  Meddelelse,  bygget  paa  de  Materialier,  han 

velvillig  har  overladt  mig  til  dette  Brug. 

En  geografisk  ordnet  Oversigt  over  alle  nu  kjendte  norske 

Helleristninger  vil  tindes  i  den  nedenfor  indtagne  Fortegnelse, 

hvori  tillige  Arten  og  Antallet  af  de  forskjellige  Figurer,  de  inde- 

holde,  summarisk  er  angivet;  forsaavidt  derom  haves  Underretning. 

For  at  anskueliggjøre  Kistningernes  geografiske  1'dbredelso  i  den 
sydlige  Del  af  Smaalenene  tilfoies  derhos  et  Kart,  hvorpaa  Navnene 

paa  de  Gftjtode,  hvor  Bistiiinger  forekomme,  ere  understregede  og 

ved  hvert  af  dem  saaniange  rode  Punkter  eie  anbragte,  som  der 
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paa  Gaarden  findes  Grupper  af  Ristninger1.  Paa  et  Kart  i  saa 
liden  Maalestok  har  det  selvfølgelig  ikke  ladet  sig  gjøre  at  an- 

bringe disse  Mærker  nøiagtigt  paa  de  Steder  paa  Gaardens  Grund, 

hvor  de  tilsvarende  Ristninger  findes;  men  Kartet  vil  ligefuldt 

kunne  opfylde  sin  Bestemmelse,  at  vise  Ristningernes  Fordeling 

paa  de  enkelte  Bygder  og  indenfor  hver  af  disse. 

Som  man  af  Kartet  vil  se,  stadfæstes  ogsaa  her  den  tidligere 

i  Sverige  gjorte  Iagttagelse,  at  Helleristningerne  stadigt  forekomme 

i  Xærheden  af  Vand,  ved  Havet  eller  nær  Bredden  af  Indsøer  eller 

Elve.  De  to  vestligste  Grupper  af  Ristninger  følge  Glommens  Dal- 

føre, idet  den  ene  strækker  sig  langs  Elvens  vestre  Bred  og  den 

østlige  Bred  af  Rolfsø  og  Tunø,  gjennem  Gleminge  og  Tune  Sogne, 

den  anden  langs  østre  Elvebred  gjennem  Borge  og  Skjeberg 

Sogne.  En  ny  Gruppe,  den  talrigste  af  dem  alle,  findes  dernæst 

ved  Bunden  af  Støebergkilen  og  strækker  sig  derfra  et  Stykke  ind 

over  Skjeberg  Sogn.  De  to  nærmest  østenfor  følgende  Bugter, 

Grimsø-  eller  Slagnskilen  og  Rosnæskilen,  have  ligeledes  indenfor 

sin  Bund  hver  sin  mindre  Gruppe  af  Ristninger,  ilngedals  og  Bergs 

Sogne,  og  endelig  findes  nok  en  liden  Gruppe  østenfor  Fredriks- 
hald  ved  Idefjorden,  omkring  Id  Kirke. 

Adjunkt  Arnesen  har  derhos  gjort  en  særdeles  mærkelig  Iagt- 

tagelse, hvoraf  det  synes  at  fremgaa,  at  Ristningerne  oprindelig 

maa  have  ligget  endnu  nærmere  ved  Søen,  end  det  nu  er  Tilfældet. 

Det  har  nemlig  vist  sig,  at  ingen  af  disse  smaalenske  Ristninger 

findes  i  et  lavere  Xiveau  end  70 — 75'  over  Havet,  men  netop  i 
denne  Høide  forekomme  de  ogsaa  i  størst  Mængde.  Hr.  Arnesen 

slutter  heraf,  som  det  forekommer  mig,  med  Md  Ret,  at  Havfladen 

her  i  Helleristningsfolkets  Tid  maa  have  staaet  henimod  70'  hoiere 

end  nu,  saa  at  de  fleste  af  Ristningerne,  dengang  de  bleve  ind- 

huggede,  vare  lige  ved  Stranden.  Paa  nogen  anden  Maade  synes 

den  paafaldende  Mangel  af  Ristninger  under  70'  Høide  ikke  vel 
at  kunne  forklares.    Helleristningerne  komme  saaledes  til  at  give 

1  Dette  Kart  er  ved  Hr.  Oberstlieutenant  L.  Brochs  velvillige  Bistand  blevet  udar- 
beidet  i  den  geografiske  Opmaalings  Kontor  med  Benyttelse  af  de  af  Opmaalingen 
udgivne  Rektangelkarter. 
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et  Bidrag  til  at  oplyse  det  for  Geologien  saa  vigtige  Spørgsmaal 

om  Landets  Hævning  i  den  nuværende  Jordperiode;  Arkæologien 

og  Naturvidenskaben  komme  ogsaa  her  til  at  mødes,  ligesom  paa 

saa  mange  andre  Punkter.  Man  synes  allerede  nu  af  Helleristnin- 

gernes  Høide  over  Havet  at  kunne  hente  et  Bevis  for,  at  Smaale- 

nene  siden  den  Tid,  da  de  bleve  til,  har  hævet  sig  stærkere  end 

den  vestlige  Del  af  Norge.  Af  de  paa  Vestkysten  forekommende 

Ristninger  ligger  ialfald  een,  den  paa  Øen  Bru  ved  Stavanger,  meget 

lavere  end  de  laveste  i  Smaalenene,  kun  12—14'  over  Havet.1 
Med  Tiden  vil  maaske  Geologien  blive  istand  til  at  bestemme,  hvor 

lang  Tid  der  kan  være  hengaaet,  siden  Havet  naaede  op  til  de 

lavestliggende  Ristninger  i  Smaalenene,  og  vil  da  dermed  have 

skaffet  Arkæologerne  et  overmaade  værdifuldt  kronologisk  Datum.2 
Ristningernes  Udbredelse  over  det  Rum,  Kartet  omfatter,  er 

paafaldende  ujevn.  Af  de  144  her  fundne  Ristninger  ere  over  90 

samlede  paa  en  Strækning  af  knap  1/2  Kvadratmil  i  Skjeberg  Ho- 
vedsogn. Det  kan  maaske  fortjene  at  bema^rkes,  at  et  lignende 

Forhold  synes  at  tinde  Sted  i  Bohuslen,  paa  den  svenske  Side  af 

den  Havbugt,  som  gaar  ind  til  Fredrikshald;  der  udmærker  Tanum 

Sogn,  et  Stykke  indenfor  Grændsen,  sig  ligesaa  meget  ved  sin  Rig- 

dom  paa  Ristninger,  som  Skjeberg  Sogn  paa  den  norske  Side. 

Ligesaa  paafaldende  er  det,  at  Ristningerne  i  nær  tilgrændsende 

Egne  enten  ganske  mangle  eller  kun  findes  i  ringe  Antal.  Hr.  A. 

har  omhyggelig!  søgt  efter  dem  saavel  i  Onsø  Sogn,  vest  for  Fred- 
rikstad, som  i  Holm  Sogn,  mellem  Torsnæskilen  og  det  østlige 

Indløb  til  samme  By,  uden  at  kunne  hnde  en  eneste.  Ligesaalidet 

synes  de  at  forekomme  i  Fredrikshalds  nærmeste  Omegn,  paa  de 

4  i  Id  Sogn  nær.  I  de  nordligere  Dele  af  Smaalenene,  som  Hr.  A. 

endnu  ikke  har  havt  Anledning  til  at  undersøge  nærmere,  er  der 

vel  Grund  til  at  formode,  at  de  ialfald  eie  temmelig  sjeldne:  hidtil 

kjendes  ikke  en  eneste  sikker  Ristning  derfra. 

I  det  øvrige  Norge  har  man,  som  Fortegnelsen  vil  vise,  ogsaa 

1  Aiirfcb.  fru  Foreningen  til  norske  Fortiilsmindesm.  Bevaring  1S69,  S.  147. 
*  Jfr.  hcrmcit  B.  K.  Hildebrand:  Till  hvilken  tid  oeh  hvilket  folk  Mn  dc  Svenska 

Hiillribtningarne  hflnfOrnsV  i  Ant.  Tidskr.  f.  Sverige,  II.  S.  422.  432. 
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endnu  kun  opdaget  faa,  ialt  20,  af  hvilke  et  Par  maaske  maa  be- 

tragtes  som  usikre.  Mærkeligt  er  det  imidlertid,  at  de,  som  alle- 
rede ovenfor  paapeget,  findes  over  det  hele  Land  indtil  Høiden  af 

Trondhjemsfjorden,  og  at  enkelte  af  dem  ligge  temmeligt  langt  inde 

i  Landet  (se  især  No.  147  og  149).  Der  lindes  vistnok  mange 

Gange  flere,  end  man  nu  kjender,  skjønt  det  ikke  er  rimeligt,  at 

de  nogensteds  ellers  ere  saa  alniindelige,  som  i  den  af  Hr.  A.  un- 

dersøgte  Strækning. 

Med  Hensyn  til  Helleristningernes  Tilblivelsestid  er  Hr.  A.  nær- 

mest tilbøielig  til  at  slutte  sig  til  Brunius's  Mening 1 ;  han  antager,  at 
Hovedmassen  af  dem  tilhører  Stenalderen,  om  de  end  kunne  strække 

sig  et  Stykke  ind  i  Broncealderens  Tidsrum.  Hans  Grunde  derfor 

ere  dels,  at  lignende  Ristninger  enkelte  Gange  ere  fundne  paa 

Stenene  i  Grave,  der  maa  henføres  til  Stenalderen,  dels  at  det  af 

Ristningernes  egen  Beskaffenhed  kan  sees,  at  de  maa  være  ind- 
huggede  med  Redskab  ikke  af  Metal,  men  af  Sten.  Han  har  fundet 

dette  fuldstændigt  bekræftet  ved  at  sammenligne  Udseendet  af 

Trækkene  i  Helleristningerne  med  de  i  samme  Egn  forekommende 

Runeskrifters,  med  Hensyn  til  hvilke  det  med  fuld  Sikkerhed  kan 

antages,  at  de  ere  ristede  med  Redskab  af  Jern. 

Den  sidste  Omstændighed  indeholder,  saavidt  -jeg  kan  se,  intet- 

somhelst  Bevis  for  Helleristningernes  Henførelse  til  Stenalderen. 

Det  er  almindelig  anerkjendt,  at  Brugen  af  Stenredskaber  ikke  er 

fuldstændigt  ophørt  med  Stenalderen.  Ogsaa  efterat  man  havde 

lært  at  kjende  Metal  og  gjøre  sig  Redskab  er  deraf,  kunde  man  i 

adskillige  Tilfælde  endnu  foretrække  Stenredskaberne,  fordi  de  vare 

tjenligere  til  visse  Slags  Brug,  end  de  Metalredskaber,  som  man  den- 

gang  havde.  Om  Helleristningerne  saaledes  ere  hugne  med  Sten,  er 

dette  ikke  i  mindste  Maade  til  Hinder  for  at  henføre  dem  til  Bronce- 

alderen.  Saadanne  Indhugninger  kunde  vistnok  langt  lettere  gjøres 

med  et  Redskab  af  Flint  eller  en  anden  haard  Stenart,  end  med 
en  Broncemeisel. 

At  Helleristninger  findes  i  Grave  fra  Stenalderen,  taler  deri- 

mod  vistnok  for  en  Forbindelse  mellem  dem  og  denne  Kulturperiode; 

1  Forsok  till  forklaring  ofver  hållristningar.  1868. 
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men  man  synes  ikke  at  kunne  tillægge  denne  Omstændighed  ut- 

gjørende Vegt  ligeoverfor  de  stærke  Grunde,  som  nylig  af  Rigs- 

antikvar  Hildebrand1  ere  paaviste  for  de  svenske  Helleristningers 
Henførelse  til  Broncealderen,  og  hvoraf  ialfald  de  fleste  ogsaa 

gjælde  for  de  norskes  Vedkommende.2  Jeg  er  derfor  tilbøielig  til 
at  vende  Hr.  Arnesens  Paastand  om  og  sige,  at  Helleristningernes 

første  Oprindelse  vistnok  maa  antages  at  gaa  tilbage  til  Stenalde- 
ren,  men  at  Hovedmassen  af  dem  tilhører  Broncealderen.  For 

Norges  Vedkommende  forekommer  det  mig  at  være  ikke  usandsyn- 

ligt,  at  samtlige  dets  Helleristninger  ere  fra  det  sidste  Tidsrum. 

Det  bliver  då  dobbelt  interessant,  at  der  i  den  sidste  Tid  er 

fremkommet  Kjendsgjerninger,  der  synes  at  vidne  om,  at  der  tindes 

en  hidtil  ikke  anet  Mængde  af  Grave  fra  Broncealderen  i  en  Stræk- 

ning  af  det  sydlige  Norge,  som  tildels  falder  sammen  med  det 

smaalenske  Helleristningsgebet.  I  Kystegnene  fra  den  svenske 

Grænse  til  noget  vestenfor  Kristianiafj orden  forekommer  nemlig 

temmelig  hyppigt  en  Art  af  runde  Køser,  der  udmærke  sig  ved  sin 

Beliggenhed  paa  Høider  med  fri  Udsigt.  De  have,  forsaavidt  de 

ere  blevne  undersøgte,  vist  sig  regelmæssigt  at  indeholde  eet  eller 

flere  hellesatte  Gravkammere,  men  findes  sjelden  i  uforstyrret 

Tilstand,  hvorfor  det  vårede  meget  læuge,  før  man  fra  dem  tik 

Oldsager,  hvoraf  man  kunde  slutte  sig  til  deres  Tilblivelsestid.  Nu  er 

der  imidlertid  i  ikke  mindre  end  4  af  disse  Røscr  fundet  Sager  fra 

Broncealderen,  og  saaledes  Sandsynlighed  tilveiebragt  for,  at  hele 

denne  ikke  saa  lider  tallige  Klasse  af  Grave  skriver  sig  fra  dette 

Tidsrum.3  De  give  altsaa,  hvis  min  Mening  om  Helleristningernes 
Tid  er  rigtig,  i  Forening  med  den  store  Mængde  af  disse,  som  nu 

kjendes  i  Sinaalencne,  et  mærkeligt  Yidnesbyrd  om  en  staTkt  rod- 

fæstet  Broncealderskultur  i  Norges  sydøstlige  Kystegne. 

De  norske  Helleristningers  Indhold  synes,  saavidt  man  kan 

1  I  den  ovenfor  eilerede  Afhamlling  i  Ant.  Titlskr.  f.  Sverige,  II. 
2  Man  har  vistnok  endnn  ikke  i  norske  Helleristninger  piuwist  A fhildninger  nf 

Vanhen  af  Broncenlders-Form,  men  da  man  knn  hur  faa  pnalidelige  Kopier  nf 
norske  Ristninger,  knnne  de  derfor  meget  vel  findes. 

1  N;ermerc  Ojdysningcr  herom  findes  i  Aarsh.  1871,  S.  118  ff.,  jvfr.  Aarsh.  1868,  S.  .ri4. 
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dømme  efter  de  nu  foreliggende  ufuldstændige  Oplysninger,  idet- 

hele  at  være  analogt  med  de  svenskes.  Skibsfigurer  ere  i  begge 

Lande  lrge  hyppige;  derimod  synes  Dyrefigurer  og  fritstaaende 

Menneskefigurer  ikke  at  forekomme  saa  ofte  i  norske  som  i  sven- 

ske Ristninger.  De  fleste  Menneskefigurer  i  de  første  ere  anbragte 

ombord  i  Skibe.  I  paafaldende  stor  Mængde  tindes  i  Norge  de 

skaalformede  Huller  (Indhulinger  i  Stenen  i  Form  af  et  Kugleseg- 

ment).  Man  har  dem  i  mange  Ristninger  ved  Siden  af  Figurer  af 

anden  Art,  men  ikke  sjelden  bestaar  Ristningen  ogsaa  udelukkende 

af  saadanne  Huller  i  større  eller  mindre  Antal.1 

Efter  disse  indledende  Bemærkninger  gaar  jeg  over  til  Opreg- 

ningen  af  de  nu  bekjendte  norske  Helleristninger. 

Smaalenenes  Amt. 

Id  Pgd.  1.  Hov.  Paa  Hans  Syversens  Gaardsplads  mellem  Stue- 

bygningen og  Laden  2  femdobbelte  Cirkler  med  en  Rad  Punkter 

mellem  de  to  yderste  Cirkler. 

2.  Samme  Gaard.  Paa  Torgals  Eiendom,  paa  en  stor  Sten  ret  i 

V.  f.  Gaarden  Torp  46  Huller. 

3.  Samme  Gaard.  Paa  Torgals  Eiendom  350  Skridt  ret  i  V.  for 

Id  Kirke  1  Skib,  2  Dyrefigurer  og  3  Huller. 

4.  Bø.    Paa  et  fladt  Berg  nær  den  gamle  Landevei  32  Huller. 

Berg  Pgd.  5.  Jellestad.    En  Cirkel  med  et  Kors  i. 

6.  Alkerød.  En  Mængde  Ristninger  (Skibe,  Mennesker,  Cirkler, 

Huller  m.  m.) 

7.  Øvre  Jelmungen.  1  stort  Skib  og  Levninger  af  7  andre; 

over  det  store  Skib  et  stort  Hjul  og  en  Mængde  Huller. 

8.  Samme  Gaard.  1  tredobbelt  Cirkelfigur  med  en  Rad  af  Huller 

u&enom  og  et  Hul  i  Centrum,  130  Skridt  NØ.  for  den  forrige 

Gruppe. 

1  I  enkelte  Tilfælde  ere  disse  Samlinger  af  Huller  fundne  ikke  paa  fast  Fjeld,  men 
paa  større  jordfaste  Stene  (se  No.  2.  11.  87  i  nedenstaaende  Fortegnelse).  Der 

synes  ikke  at  være  Grund  til  at  lægge  nogen  Vegt  herpaa  og  skille  disse  Stene 
fra  de  øvrige  Helleristninger,  saameget  mindre,  som  man  i  Norge  ogsaa  har 
fundet  Skibsfigurer  og  Fodsaaleflgurer  ristede  paa  jordfaste  Stene  (se  No.  159.  160). 
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Skjeberg  Pgd.,  Ingedals  Sogn.  9.  Helletorp.  PaaAnon Hal- 

vorsens Eiendom,  strax  i  S.  for  Husene  1  Skib  og  16  Huller. 

10.  Samme  Gaard.    1  Skib  og  58  Huller. 

11.  Samme  Gaard.  6  Huller  paa  en  stor  Sten.  Begge  de  sidste 

Grupper  ligeledes  strax  i  S.  for  Husene. 

12.  Bakkehaugen:  1  stort  Skib  med  3  Mennesker  paaDækket, 

2  mindre  Skibe,  3  Huller  m.  m.  90  Skridt  0.  f.  Stuebygningen. 

13.  Samme  Gaard.  8  Skibe,  1  Dyrefigur,  en  Mængde  Huller  m.  m., 

180  Skridt  0.  for  Stuebygningen. 

14.  Samme  Gaard.  1  Spiralfigur,  forskjellige  andre  Figurer  og 

nogle  Huller,  20  Skridt  0.  f.  No.  13. 

15.  Samme  Gaard.  2  Skibe,  1  Fodsaalefigur,  2  Cirkler,  3  Huller 

m.  m.,  14  Skridt  V.  f.  Stuebygningen. 

16.  Samme  Gaard.  2  Skibe,  1  femdobbelt  og  1  tredobbelt  Cirkel, 

over  100  Huller,  60  Skridt  0.  f.  No.  11. 

Skjeberg  Pgd.,  Skjeberg  Sogn.  17.  B erg-Hornnæ s,  Erik 
Hansens  Eiendom.  70  Skridt  0.  f.  Ladegaarden  5  Skibe  og 

1  Hul. 

18.  Samme  Gaard.    60  Skridt  0.  f.  No.  17.  1  Skib. 

19.  Naalumhaugen.    4  Skibe,  55  Hulle:1. 

20.  Naalum.    2  store  Skibe  100  Skridt  S.  f.  Husene  paa  „Havn." 

21.  Præstegaarden.  En  Gruppe  ved  en  Ladebygning  paa  søn- 
dre Side  af  Veien  til  Sandesund. 

22.  Samme  Gaard.    SV.  for  denne  Lade  30  Huller. 

23.  Østre  Vik,  Anon  Hansens  Eiendom.    1  SkibvOg  3  Huller. 

24.  Vik,  Martin  Magnusens  Eiendom.  1  stort  Skib  strax  i  NV.  f. 

Stuebygningen  paa  et  næsten  lodret  Fjeld. 

25.  Foss.    En  Gruppe  30  Skridt  NØ.  for  Ladegaarden. 

26.  Borgen.  14  Skibe  og  Spor  af  7— 8  saadanne,  1  tredobbelt 

og  1  dobbelt  Cirkel  med  Hul  i  Oentram,  1  Hjul,  nogle  Huller.1 
27.  Biserød.    1  eiendommelig  Iljulfigur  Skjold?). 

28.  Samme  Sted.    6  Hjulfigurer  60  Skridt  fra  Xo.  2;. 

Bjørnstad,  Lensmand  Jansens  Eiendom.    :>  Skibe,  2  Huller 
og  endnu  en  Figur. 

1   Afbildet  i  Attt\sl>.  fru  Koren   til  norske  Foitidsniindesmærkors  Bevaring  18.r)fi.  Pl.  I. 
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30.  Sammesteds.  1  Skib,  det  største  i  Smaalenene  fundne,  14 — 15' 

langt,  med  3  Menneskefigurer  af  meget  ulige  Størrelse  og  c.  50 

lodrette  Streger  anbragte  paa  Dækket. 
31.  Sammesteds.    Strax  i  N.  f.  No.  30  2  Skibe. 

32.  Sammesteds.    Paa  Tunet  ved  Boden  1  Hul. 

33.  Samme  Gaard,  Hans  Larsens  Eiendom.  Lige  ovenfor  Husene 

3  Skibe,  3  Huller, 

34.  Sammesteds.    1  Skib,  1  Hjulfigur,  6  Huller  m.  m. 

35.  Sammesteds.  Strax  ovenfor  No.  34  1  Skib  og  2  andre  Figurer. 

30.  Sammesteds.   0.  f.  Stuebygningen  lige  ved  Væggen  12  Huller. 

37.  Sammesteds.  V.  f.  Stuebygningen  11  Huller. 

38.  Samme  Gaard,  Knut  Kolstads  Eiendom.    19  Huller. 

39.  Pyntelund,  Jobannes's  Eiendom,  lige  i  V.  forLensmand  Jan- 
sens  Gaard.    2  Skibe,  1  Dyrefigur. 

40.  Sammesteds.    5  store  Skibe  og  1  mindre. 
41.  Sammesteds.    Strax  i  S.  f.  No.  39  1  Skib. 

42.  Jale.    NV.  for  den  søndre  Stue  Huller  paa  flere  Steder. 

43.  Samme  Gaard,  Arne  Jensens  Eiendom.-  Ret  i  V.  for  Huset  en 
Mængde  Huller. 

44.  Haga  (Hauge),  Otto  Hansens  Eiendom.  Tæt  ved  Kjælder- 

væggen  8  Huller. 

45.  Samme  Gaard,  Anders's  Eiendom.    5  Huller. 
40.  Samme  Gaard,  Erik  Hansens  Eiendom.  Strax  NV.  for  Lade- 

bygningen 1  Skib  og  en  Mængde  Huller. 

47.  t  Sammesteds.    9  Skibe,  mange  Huller. 

48.  Samme  Gaard,  Andreas's  Eiendom.  0.  for  Husene  paa  Veien 
til  Præstegaarden  10  Huller. 

49.  Sammesteds.    2  Skibe,  mindst  16  Huller. 

50.  Sammesteds,  nær  Veien  til  Præstegaarden.    14  Huller. 

51.  Fladberg,  Hans  Olsens  Eiendom1.  11  Skibe  og  53  Huller  V. 
for  Husene. 

52.  Samme  Gaard,  Ole  Hansens  Eiendom.  0.  for  Huset  nær  ved 

Væggen  1  Skib  og  2  Dyrefigurer. 

53.  Sammesteds.    1  Gruppe  0.  for  den  gamle  Ladebygning. 

1  De  til  denne  Gaard  hørende  rode  Prikker  ere  udeglemte  paa  Kartet. 
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54.  Sammesteds.    10  Skridt  N.  f.  No.  52  2  Skibe. 

55.  Sammesteds.    7  Skibe. 

50.  Sammesteds.    3  Skibe  og  en  uendelig  Mængdé  Huller. 

57.  Sammesteds.    Mange  Huller  og  endel  andre  Figurer. 

58.  Samme  Gaard,  Hans  Olsens  Eiendom.    350  Al.  0.  for  No.  53 

10  Skibe  og  1  anden  Figur. 

59.  Kolstad.    Paa  Gaardspladsen  foran  Fjøset  5  Skibe,  det  ene 

med  en  Menneskefigur,  1  Hjul,  Huller  m.  m. 

60    Samme  Gaard,  Johannes  Jørgensens  Eiendom.    300  Skridt  S. 
for  Huset  5  Huller. 

61.  Bø,  Kristian  Nielsens  Eiendom.    N.  for  Husene  nær  ved  Lade- 
gaarden  5  Skibe,  13  Huller,  2  Cirkelfigurer  m.  m. 

62.  Søndre  Bø.    Paa  Gaardspladsen  flere  meget  utydelige  Figurer, 
hvoriblandt  Skibe. 

63.  Solberg  øvre,  Olaves  og  Erik  Hanssønners  Eiendom.  Paa 

et  Berg  midt  i  Ågeren  1  stort  Skib,  mange  Huller  m.  m. 

64.  Sammesteds.    1  Skib,  1  Cirkel,  5  Huller. 

65.  Sammesteds.  Paa  en  Løkke  V.  for  Hovedveien  3  Skibe,  2  Huller. 

66.  Sammesteds.    2  Huller. 

67.  Samme  Gaard,  Olaves  Hansens  Eiendom.    NØ.  for  Husene  9 

Skibe  og  1  anden  Figur. 

68.  Sammesteds.    1  Gruppe  15  Skridt  S.  for  No.  67. 

i.1.).  Samme  Gaard,  Anders  Olsens  Eiendom.    3  Skibe,  3  Hjul.  1 
Cirkel,  2  Menneskefigurer. 

70.  Sammesteds.    Tæt  ved  No.  69  7  Huller. 

71.  Sammesteds.    Strax  søndenfor  No.  82  (se  nedenfor)  10  Huller. 

72.  Sammesteds.    8  Skridt  fra  Veien,  -20  Skridt  fra  Bygningen, 
8  Huller. 

73.  Sammesteds.    2  Huller. 

71.   Sammesteds.    1  Hul. 

75.  Sammesteds.    3  Huller. . 

76.  Sammesteds.    16  Skridt  i  SO.  fra  Ladeganrden  3  Huller. 

77.  Sammesteds.   Nedenfor  Veien  NV.  for  Husene  <;  Huller. 

78.  Sammesteds.     90  Skridt  SO.  for  No.  77   13  Skibe  eg  endel 
andre  Pisurer. 
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79.  Solberg  nedre.  Paa  en  Løkke  kaklet  „Ilerholmen"  2  høist 
eiendommelige  Figurer. 

80.  Samme  Gaard.  Strås  i  Vest  for  Veien  mellem  Fredrikshald  og 

Fredrikstad,  før  man  kommer  til  Vaaningshuset,  en  meget 

omfangsrig  Ristning,  hvoriblandt  henved  20  Skibe,  adskillige 

Menneske-  og  Dyrefigurer,  en  Mængde  Huller  m.  m. 

81.  Samme  Gaard.  Strax  ved  Veien  paa  den  anden  Side  af  Vaa- 

ningsliuset 2  Skibsfigurer. 

82.  Samme  Gaard.  Paa  et  Skraafjeld  tæt  ved  Veien  1  Skib  og  1 

anden  Figur. 

83.  Samme  Gaard.    Ved  den  nye  Ladebygning  8  Skibe. 

84.  Samme  Gaard,  16  Skridt  fra  No.  83.    1  Skib,  8  Huller. 

85.  Sammesteds.    3  Huller. 

86.  Samme  Gaard,  80  Skridt  N.  for  No.  80.  9  Skibe,  3  Cirkel- 

figurer,  mange  Huller,  1  Figur,  der  ser  ud  som  et  Grantræ. 

87.  Bus  gaard.    Paa  en  stor  løs  Sten  40  Huller. 

88.  Samme  Gaard.  Paa  en  Bjergside,  som  vender  mod  Garver 

Lunds  Eiendom,  1  Skib. 

89.  Samme  Gaard,  strax  nedenfor  No.  88.  En  rig  og  smukt  huggen 

Ristning,  bestaaende  af  9  Skibe,  1  Menneskefigur,  1  Fodsaale- 

figur,  mange  Huller. 

90.  Samme  Gaard,  Lars's  Eiendom,  strax  S.  for  No.  87.    5  Skibe. 
91.  Rønningen  (Gillersholm),  Anders  Jensens  Eiendom.  1  Men- 

neskefigur, meget  forvitret. 

92.  Sammesteds.    5*  Skibe,  1  Menneskefigur,  10  Huller. 
93.  Sammesteds,  Hans  Jensens  Eiendom.  Tæt  ved  Veien  mange 

Huller. 

94.  Pos  t-Ho r nnæs,  Hans  Hansens  Eiendom.  24  Skibe  300  Skridt 
0.  for  Husene 

95.  Samme  Gaard.  Tæt  ved  Stuevæggen  paa  Pladsen  Helgerød 
1  Skib. 

96.  G  a  ar  d  s -  H  o  r nn  æ4  s.    NV.  for  Husene  8  Huller,  1  krum  Streg. 
97.  Samme  Gaard.    1  Streg,  formodentlig  Levning  af  en  Skibsfigur. 

98.  Samme  Gaard.  I  den  østlige  Ende  af  Gaardens  "Eiendom 
6  Huller. 

Vidensk.-Selsk.  Forh.  1  873.  30 
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99.  Kaare-Hornnæs,  Proprietær  Randers's  Eiendom.   2  Skibe 
og  endel  Huller. 

100.  Samme  Gaard.  Paa  en  Rabbe,  kaldet  „Torget",  3  Huller. 
101.  Samme  Gaard.   27  Huller. 

102.  Lille-Østby,  Jens's  Eiendom,  paa  Gaardspladsen.  3  Skibs- 
figurer,  44  Huller,  1  Streg. 

103.  Samme  Gaard,  NV.  for  Husene.    13  Skibe,  8  Huller. 

104.  Samme  Gaard,  N.  for  Hans  Hansens  Huse.  9  Skibe,  22  Huller, 

1  Cirkelfigur. 

105.  Gunnarstorp  søndre.  Paa  et  fladt  Berg  V.  for  Stolpebo- 

den  1  Skib,  2  Huller,  2  Par  Ringe. 

106.  Samme  Gaard.    Paa  Gaardspladsen  V.  for  Stolpeboden  1  Skib. 

107.  Samme  Gaard.    500  Skridt  V.  for  Boden  6  Skibe,  3  Huller. 

108.  Brun  ds  torp,  Niels  Johannesens  Eiendom.  12  Huller  tæt  i 

0.  for  Husene. 

Borge  Pgd.  109.  Begby,  Halle  Christiansens  Eiendom.    6  Skibe. 

110.  Samme  Gaard.    9  Skibe,  1  Menneskefigur,  3  andre  Figurer. 
111.  Samme  Gaard.    2  Skibe. 

112.  Samme  Gaard.  7  Skibe,  3  Menneskefigurer;  desuden  flere 

eiendommelige  Ristninger. 

113.  Samme  Gaard.  2  Skibe,  2  Menneskefigurer.  No.  109—113 

findes  alle  paa  Nordsiden  af  Veien. 

114.  Samme  Gaard.  Paa  Sydsiden  af  Veien  4  Skibe,  4  Menneske- 

figurer, 4  Dyrefigurer  m.  m. 

115.  Samme  Gaard,  paa  en  Plads,  tilhørende  Andreas  Sørensen. 

1  tredobbelt  Cirkel  med  et  Hul  i  Centrum. 

116.  Lille-Borge,  .Ions  Eiendom:  Paa  Gaardspladsen  omkring 

og  under  en  Stolpebod  en  stor  Mængde  Ristninger,  Skibe, 

Menneske-  og  Dyrefigurer,  Cirkler  m.  m. 

117.  Sammesteds.    1  Gruppe  nærmere  ved  Ladebygningen. 

118.  K vibcrg,  Olaves  Henriksens  Eiendom.  1  Skib  25  Skridt 
NV.  for  Huset. 

119.  Samme  Gaard,  Anders  Amundsens  Eiendom.  SØ.  for  Huset 

6  Huller.  ' 
120.  Mol  teberghellernc.  4  Skibe,  1  Cirkel,  1  eicndommeligFigur. 
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121.  Sammesteds.    24  Huller. 

Fredrikstad Pgd.,  Gleminge  Sogn.  122.  Leie  (Nøkleby),  Klok- 
ker Johnsens  Eiendom.    4  store  Skibe. 

123.  Gleminge.  I  Bakkeheldet  S.  for  gamle  Gleminge  Kirke 

1  Skib  og  Huller. 

Tune  Pgd.  124.  Evje.    2  Skibe. 

125.  Samme  Gaard,  Anders  Truelsens  Eiendom.  En  Mængde  Rist- 

ninger ved  Stuevæggen. 

126.  Samme  Gaard,  Henrik  Hansens  Eiendom.  Bet  i  0.  for  Lade- 

bygningen en  Mængde  Ristninger,  hvoriblandt  15  Skibe  og  8 

Menneskefigurer. 

127.  Samme  Gaard,  ret  i  0.  for  No.  126.  Huller. 

128.  Samme  Gaard,  11  Skridt  S.  for  No.  126.  1  Skib,  1  Dyrefigur, 

1  Spiralfigur. 

129.  Samme  Gaard,  11  Skridt  0.  for  No.  126.  11  Skibe,  3  Men- 

neskefigurer, 1  Fodsaalefigur  m.  m. 

130.  Raa.  Paa  Gaardspladsen  flere  Grupper,  indeholdende  Figurer 
i  Snesevis. 

131.  Samme  Gaard.   N.  for  Husene  flere  Ristninger. 

132.  Samme  Gaard.    40  Skridt  0.  for  Husene  8  Skibe. 

133.  Samme  Gaard.  Lige  ved  Veien  til  Tune  flere  Skibe  og  3, 

som  det  synes,  dandsende  Menneskefigurer. 

134.  Hauge,  Marens  Eiendom.  1  Skib  mellem  Stuen  og  Lade- 

bygningen. 

135.  Samme  Gaard.    Nogle  Ristninger  under  et  Skur. 

136.  Samme  Gaard.    En  Gruppe  ovenfor  Husene. 

137.  Samme  Gaard.    7  Skibe  og  mange  Huller. 

138.  Rikustad,  Hans  Peter  Larsens  Eiendom.  Nogle  Skridt  SØ. 

paa  den  anden  Side  af  Veien  1  Gruppe. 

139.  Rø  stad,  Lars  Olsens  Eiendom.   Et  Par  Streger. 

140.  Samme  Gaard,  Ole  Jensens  Eiendom.    5  Huller,  1  Skib. 
141.  Sammesteds.    10  Huller. 

142.  Rød,  Nicolai  Olsens  Eiendom.    2  Skibe. 

143.  Alvim.    3  Skibe,  1  Menneskefigur. 

144.  Samme  Gaard.    En  Mængde  Ristninger,  hvoriblandt  Skibe, 

30* 
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Menneskefigurer,  Cirkelfigurer  af  forskjelligt  Slags,  Fodsaale- 

figurer,  Huller.1 
Akershus  Amt. 

Vestby  Pgd.    145.    Skøyen  i  Soner  Sogn.    En  Fodsaalefigur.2 
Aarsb.  1869,  S.  123. 

Høland  Pgd..  146.   Næs.   I  et  fladt  Granitfjeld  3  Fodsaalefigurer 

(„Jettefjed").   Aarsb.  1867,  76. 
Kristians  Amt. 

Vestre  Slidre  Pgd.    147.   I  Nærheden  af  Hovedkirken  nogle 

Ristninger.3 
Buskeruds  Amt. 

Hole  Pgd.  148.  100  Alen  SV.  for  Hvilestedet  Berget  paa  Øst- 

siden af  Holsfjorden  6  Skibe  og  1  spiraldannet  Figur.  N. 

Fornl.  140.  ' 

Sandssver  Pgd.  149.  Ved  Vittingfos  1  Skib  paa  en  Odde  i 

Elven  strax  under  den  nordre  Fos;  ligger  saa  lavt,  at  den 

staar  under  Vand  i  Flomtiden.4 

Jarlsberg  og  Larviks  Amt. 

Skoger  Pgd.     150.    Paa  Aaskollen  en  stor  Dyrefigur.5  N. 
Fornl.  176. 

Sandehered  Pgd.  151.  Paa  Haugene  Skibsfigurer  og  flere 

Ristninger.6 

Bratsberg  Amt. 

Gjerpen  Pgd.    152.    Paa  Fossum  2  Skibe  og  5  Hjulfigurer,  af- 

bildede  i  Aarsb.  1857,  Pl.  III,  jvfr.  S.  21. 

1  Eftcr  Topogr.  Jounml  17de  Ilcfte  S.  92  skal  der  ved  Veien  over  Romskogfjeldct 

i  Rodcnæs  Pgd.  i  Smnalencno  tindes  flere  „Spor  af  Mennoskofodder,"  sora  mulig 
kan  være  helleristede  Fodsaalotiguror,  men  maaske  ogsaa  blot  Naturspil. 

2  Foreningen  til  n.  Fort.  Bevaring  har  et  Altrvk  do  rn  f  i  sit  Arkiv. 

1  Nylig  opdagcdc  af  Distriktslage  Pi  int/.,  som  har  meddelt  Foreningen  en  Tegning. 
1  Tegning  or  meddelt  Foreningen  1873  af  Ingonior  J.  Vogt. 
8  Adjunkt  Arnesen,  som  i  1873  har  undersogt  denne,  er  i  nogen  Tvivl,  otu  det  cr 

on  virkelig  Helleristning. 

*  Meddelt  af  Cand.  theol.  S.  Sorenscn. 
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Lister  og  Mandals  Amt. 

Holme  Pgd.    153.    Paa  Solaas  i  Øslebø  Sogn  paa  et  fladt  Berg 

2  parallele  Linier  i  6"  Afstand  og  derimellem  flere  „Runerw. 

Aarsb.  1869,  132  (aabenbart  én  utydelig  Skibsfigur).1 

Stavanger  Amt. 

Renne sø  Pgd.    154.   Paa  Øen  Bru  paa  nordvestre  Kant  af  Øen 

3  Skibe.    Aarsb.  1869,  147. 

155.  Paa  sydvestre  Side  af  Mosterøen  7  Skibe.  Aarsb.  1869,149. 

156.  Paa  Asmervik  skal  efter  en  noget  usikker  Beretning  findes 

en  Helleristning.    Aarsb.  1866,  67. 

Søndre  Bergenhus  Amt. 

Etne  Pgd.  157.  VedStødle  nær  Kirken  findes  en  Mængde  Huller, 

Fodsaalefigurer,  hjerteformede  Figurer  m.  m.    N.  Foml.  810 

og  Aarsb.  1866,  67.2 

Nordre  Bergenhus  Amt. 

Askevold  Pgd.    158.  Ved  Lervaag  paa  Atleøen  24  Skibe.  Urda 

I,  91—96  og  Pl.  4. 

Romsdals  Amt. 

Sund  a  lens  Pgd.    159.   Paa  Gr  ave  i  m  1  Skib  ristet  i  en  stor 

Sten  i  en  Urd.3 

Søndre  Trondhjems  Amt. 

Bjugn  Pgd.  160.  PaaTøreim  paa  en  stor  Sten  flere  Fodsaalefigurer 

af  2—4"  Længde.  Aarsb.  1872,  37. 

Nordre  Trondhjems  Amt. 

Nedre  Stjørdalens  Pgd.    161.    Paa  Berg  inde  paa  et  Fjeld 

temmelig  høit  over  Stjørdalselven  en  Mængde  Ristninger, 

1  Paa  Kronfj  eldetfi  Hegebostad  Pgd.  skal  efter  Urda  I,  96  findes  Spor  efter 
Menneskefødder  (Naturspil?). 

2  De  i  Urda  I,  96  efter  Peder  Claussøns  Norges  Beskrivelse  S.  71  omtalte  Indtryk 
i  Fj eldet  ved  Moster  Kirke  ere  nylig  undersøgte  af  Antikvar  Nicolaysen,  og 
det  har  vist  sig,  at  dé,  som  ogsaa  paa  anf.  Sted  i  Urda  formodet,  ere  Naturspil. 

3  Reiseindberetning  til  det  academiske  Collegium  af  Adjunkt  Bendixen  1871.  Paa 
Hindshameren  i  Tingvold  Pgd.  skal  være  indhugget  endel  Figurer,  hvor- 
iblandt  en  Hind.    Aarsb.  1869,  160  (?). 
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Huller,  tildels  omgivne  af  een  eller  flere  Ringe,  Skibsfigurer, 

Dyrefigurer  m.  m.    N.  Fornl.  832  f.,  jvfr.  Aarsb.  1866,  77. 

162.  Paa  Aannstad  Skibsfigurer,  Huller  m.  m.    Aarsb.  1870,  26. 

163.  Paa  Op -Auran  Skibsfigurer  m.  m.    Aarsb.  1872,  48. 

164.  Paa  samme  Gaard  paa  „Dansarberget"  4  Skibsfigurer  og  flere 
Ristninger.   Aarsb.  1872,  48. 



Norske  Broncelegeringer  fra  Jernalderen. 

Af 

0.  Rygh. 

Ved  de  hidtil  foretagne  Undersøgelser  af  jordfimdne  Bronce- 

sagers  Sammensætning1  har  man  fornemmelig  havt  Sagerne  fra 
Broncealderen  for  Øie.  En  Mængde  saadanne  fra  forskjellige  af 

Europas  Lande  ere  analyserede  og  have  overalt  vist  i  Hovedsagen 

overensstemmende  Resultater;  Legeringen  bestaar  —  bortseet  fra 

de  tilfældige,  i  ringe  Mængde  forekommende  Bestanddele,  der  ere 

indkomne  som  Urenheder  i  de  benyttede  Metaller  eller  Ertser  — 

af  Kobler  og  Tin,  med  en  Tingehalt,  som  almindelig  varierer  mel- 
lem  5  og  15  %  og  kun  yderst  sjelden  er  større  eller  mindre. 

Derimodhar  man  beskjæftiget  sig  forholdsvis  mindre  med  Jern- 

alderens Bronceblandinger.  Navnlig  ere  hidtil  kun  meget  faa  af  de 

i  de  skandinaviske  Lande  fundne  Broncesager  fra  Jernalderen  un- 

dersøgte,  af  norske  endog,  saavidt  mig  bekjendt,  ikke  en  eneste. 

Imidlertid  turde  Jernalderens  Legeringer  i  visse  Henseender  endog 

have  større  arkæologisk  Interesse  end  Broncealderens.  Medens 

Hovedbestanddelene  i  de  sidste  overalt  og  altid  synes  at  være  ufor- 
anderligt  de  samme,  viser  det  sig  allerede  af  de  hidtil  undersøgte 

Prøver  fra  Jernalderen,  at  der  er  stor  Forskjel  mellem  de  i  dens 

Begyndelse  og  dens  Slutning  brugte  Metalblandinger.  Tidligt  i 

Jernalderen  brugtes  endnu  den  i  Broncealderen  sædvanlige  Blan- 

1  F.  Wibel,  die  Cultur  der  Bronze-Zeit  Nord-  und  Mitteleuropas,  i  26ter  Bericht  der 
schleswig-holstein-lauenburgischen  Gesellschaft  fur  die  Sammlung  und  Erhaltung 
vaterlåndischer  Alterthiimer,  1865.  —  Bibra,  die  Bronzen  und  Kupferlegirungen 
der  alten  und  åltesten  Volker.    Erlangen  1869. 
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ding  af  Kobber  og  Tin,  medens  mod  dens  Ende  Messing,  eller 

Blanding  af  Kobber  og  Zink,  ofte  med  betydelig  Tilsætning  af  Bly, 

var  forherskende.  I  Løbet  af  Jernalderen  maa  altsaa  en  Overgang 

fra  Brugen  af  Tinbronce  til  Brugen  af  Zinkbronce  have  fundet  Sted. 

Det  vilde  utvivlsomt  være  af  stor  Vigtighed  at  faa  det  nøiere  ud- 

redet,  til  hvilken  Tid  denne  Overgang  er  begyndt,  hvor  længe  den 

har  varet,  om.den  er  foregaaet  samtidigt  i  alle  Nordens  Egne  osv. 

Det  tør  vel  endog  ansees  for  ikke  usandsynligt,  at  Broncelegeringerne 

engang  kunne  komme  til  at  tjene  som  et  Middel  blandt  andre  til 

nøiere  at  bestemme  de  enkelte  Funds  og  Gjenstandes  Tid,  end 

man  idethele  hidtil  har  kunnet  gjøre.  Alt  dette  vil  imidlertid  forst 

da  være  muligt,  naar  man  har  meget  betydelige  Rækker  af  Analy- 

ser at  bygge  paa.  For  at  give  et  lidet  Bidrag  til  Tilveiebringelsen 

af  et  saadant  Materiale  har  Videnskabsselskabets  Bestyrelse  efter 

mit  Forslag  bevilget  de  fornødne  Midler  til  at  lade  endel  i  Univer- 

sitetets Oldsagsamling  bevarede  og  i  Norge  fundne  Broncesager 

chemisk  undersøge.  Det  er  Resultatet  af  denne  Undersøgelse,  jeg 

herved  skal  fremlægge. 

Analyserne  ere  udførte  af  Cand.  pharm.  Pedersen  paa  Univer- 

sitetets chemiske  Laboratorium  under  Veiledning  og  Tilsyn,  af  La- 

boratoriets Bestyrer,  Professor  Waage.1 
Der  er  ialt  analyseret  27  forskjellige  Gjenstande,  hvoraf  15  fra 

ældre  Jernalder  og  12  fra  yngre  Jernalder.  Jeg  anfører  i  det  Føl- 

gende disse  med  Henvisning  til  de  Steder  i  Xicolaysens  Norske 

Fornlevninger  og  andre  Skrifter,  hvori  de  vedkommende  Fund  tid- 

ligere ere  omtalte,  og  hist  og  her  med  Tilfoielse  af  enkelte  nær- 

mere Oplysninger. 

'  Om  den  ved  Undersogelscn  anvendte  Methode  har  Pro  f.  Waagc  meddelt  foldende 
Oplysninger:  ..De  rcntilcde  og  renskrabede  Stykker  oplostes  i  Salpetersyre  af 
Egenvægt  1,3.  Oplosningen  inddampedes  næstcn  til  Torhed,  tilsattes  derpaa  Vand, 
hvorpaa  Tinoxydct  fraliltreredes.  Filtratet  tilsattes  Svovlsyre,  inddampedes  til 
Tørhcd,  behandledes  med  Vand,  og  det  svovlsurc  Iilyoxyd  fndiltreredes.  Filtratet 

tilsattes  nu  Saltsyre;  til  hvert  Gram  Legering  anvendtes  omtrent  CO  Kuhikccntim. 

Saltsyre  af  20  j>  og  200  Kubikcentim.  Vand.  Kobberet  faddtes  derpaa  med 
Svovlvandstof  on  bestemtes  som  CuaS  i  en  Vandstofstrom.  Eftcrat  Filtratet  var 

inddampct  næsten  til  Torhed,  fældtes  Zinken  med  kulsurt  Natron." 
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Ældre  Jernalder. 

1.  Broncekjedel  fra  Grodal  i  Simdalens  Pgd.,  Romsdals  Amt. 

(N.  Foml.  556  f.). 

2.  Broncekjedel  irs.  Lunde  i  Eker  Pgd.,  Buskeruds  Amt  (N.  F.  839). 

Den  her  fundne  sølvbelagte  Broncespænde  ligner  Worsaaes  Nord. 
Olds.  No.  389. 

3.  Bronceknap  med  halvkugleformet  Hoved  fra  FrøJwv  i  Næs  Pgd., 

Akershus  Amt  (N.  F.  740  f.  Stephens  Old-Northern  runic  mo- 
numents S.  250  ff.). 

4.  En  liden  Broncering  fra  Hohnegaard  i  Holme  Pgd.,  Lister  og 

Mandals  Amt  (N.  F.  271  f.). 

5.  Beslag  til  et  Træspand  fra  Sctrang  i  Norderhov  Pgd.,  Buske- 

ruds Amt  (Ann.  f.  nord.  Oldk.  1836—37,  151  ff.  N.  F.  147  f.). 

6.  Beslag  til  et  Træspand  fra  Veien  i  samme  Pgd.  (Ann.  f.  nord. 

Oldk.  1836—37,  142  ff.  N.  F.  144  f.). 

7.  Broncekjedel  fra  Vestre  Holstad  i  Aas  Pgd.,  Akershus  Amt 

(N.  F.  40  jvfr.  Christiania  Videnskabsselskabs  Forh.  f.  1872  S. 

203).  Alle  de  øvrige  Olds  ager,  som  opgives  at  være  fundne  i 

denne  Gravhaug,  tilhøre  den  yngre  Jernalder,  og  da  de  i  Fund- 
beretningen  udtrykkelig  siges  at  være  fundne  i  Forbindelse 

med  Broncekjedelen,  maa  Fundet,  hvis  Beretningen  er  paali- 
delig,  være  nedlagt  i  dette  Tidsrum.  Der  kan  imidlertid  i 

ethvert  Tilfælde  ikke  være  nogen  Tvivl  om.  at  Kjedelen  hid- 
ro rer  fra  ældre  Jernalder. 

8.  Bøile-  og  korsformet  Spænde  fra  Liland  i  Siredalens  Pgd.,  Li- 

ster og  Mandals  Amt  (N.  F.  288).  Det  analyserede  Stykke 

var  et  Fragment  af  den  nedre  Del  af  Spænden;  alle  her  fundne 

Spænder  havde  samme  Hovedform  som  Aarsberetn.  1872  Pl. 

IL  fig.  12. 

9.  Beslag  til  et  Træspand  fra  Reien  i  Vestre  Slidre  Pgd.,  Kristians 

Amt  (N.  F.  114).  Det  her  fundne  Brudstykke  af  et  tveegget 

Sværd  er  fra  yngre  Jernalder.  Fundberetningen  er  for  mangel- 

fuld  til  at  det  kan  afgjøres,  om  der  her  foreligger  et  blandet 

Fund,  eller  der  har  været  Grave  baade  fra  ældre  og  yngre 

Jernalder  i  samme  Haug. 
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10.  Broncekjedel  fra  Vidsten  i  Borge  Pgd.,  Smaalenenes  Amt  (N. 
F.  715). 

11.  Brudstykke  af  en  ganske  liden  bøileformet  Spænde,  hvis  Form 

ikke  nøiere  kan  bestemmes,  fra  Glamsland  i  Vestre  Molands 

Pgd.,  Nedenæs  Amt  (N.  F.  247  f.). 

12.  Beslag  til  et  Drikkehorn  fra  Broten  i  Norderhov  Pgd.,  Buske- 

ruds Amt  (Nord.  Tidsskr.  f.  Oldk.  I,  398  ff.  N.  F.  143  f.).  Den 

i  N.  F.  omtalte  „Urne  af  Kleb ers ten"  er  en  urtepottef  ormet 

Urne  af  Ler  (afbildet  i  Aarsberetn.  fra  Foren.  t.  n.  Fortids- 

mind.  Bevaring  1859  S.  34,  hvor  den  ligeledes  feilagtigt  siges 

at  være  af  Sten). 

13.  Brudstykke  af  et  stort  Broncekar  (uvis  Form)  fra  Vatshus  i 

Klep  Pgd.,  Stavanger  Amt  (N.  F.  791  f.). 

14.  Beslag  til  et  Skjold  fra  Øvre  Egge  i  Gran  Pgd.,  Kristians  Amt 

(N.  F.  133  f.).  To  sammenblandede  Fund  fra  ældre  og  yngre 

Jernalder.   Det  analyserede  Stykke  er  af  Randbeslaget. 

15.  Beslag  til  et  Drikkehorn  fra  Veien  i  Norderhov,  samme  Fund 
som  No.  6. 

Yngre  Jernalder. 

16.  Stykke,  hørende  til  et  Mundbid  (?)  fra  Kaupang  i  Thjølling  Pgd., 

Jarlsberg  og  Larviks  Amt.  (Aarsberetn.  1867  S.  89  No.  19;  en- 
kelte Brudstykker  afbildede  Pl.  IV  No.  45  og  46). 

17.  Remprydelse  fra  Some  i  Høyland  Pgd.,  Stavanger  Amt  (N.  F. 

305  f.) » 
18.  Ringspænde  fra  lanum  i  Lardal  Pgd.,  Jarlsberg  og  Larviks 

Amt  (N.  F.  195).    Samme  Form  som  Worsaae  No.  411. 

19.  Oval  skaalformet  Spænde  fra  Strømsund  i  Næs  Pgd.,  Akershus 

Amt  (N.  F.  741).  Prøven  tåget  af  de  i  N.  F.  tilsidst  Qævnte 

Stykker  af  Underpladen  af  en  dobbeltpladet  Spænde. 

20.  Oval  skaalformet  Spænde  fra  Braalc  i  Norderhov  Pgd.,  Buske- 

ruds Amt  (N.  F.  141).  Prøven  tåget  at'  en  dobbeltpladet  Spænde, 

1  Dette  Stykkes  Ornamenter  ere  ikke  i  den  paa  Smykker  fra  yn^rc  Jernalder  al- 
mindeligc  nordiske  Stil;  det  horer  til  den  særegne,  let  kjendclige  Klasse,  som 

aabenbart  er  nær  bcslæ^tet  med  den  skotsk-irskc  Ornamcntstil  (jvfr.  Aarsb.  1 8t?7 
S.  41  No.  33). 
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lig  fig.  58  i  Montelius's  Afhandling  om  de  ovale  Spænder  i 
Månadsbladet  f.  1873,  men  med  9  faste  Knopper  istedetfor  5 

faste  og  4  paanaglede. 

21.  Oval  skaalformet  Spænde  fra  Gardnæs  i  Ulvsten  Pgd.,  Roms- 

dals Amt  (N.  F.  500).  Dobbeltpladet;  Prøven  tåget  af  Over- 

pladen,  hvoraf  kun  nogle  Smaastykker  vare  bevarede. 

22.  Ringspænde,  Form  som  No.  18,  men  meget  mindre,  fra  Sæim 

i  Aardal  Pgd.,  Nordre  Bergenhus  Amt  (N.  F.  451  f.). 

23.  Vægtskaal  fra  Kaupang  i  Thjølling  Pgd.,  Jarlsberg  og  Larviks 

Amt  (Aarsb.  1867  S.  82  No.  7). 

24.  Sadelprydelse  fra  Vold  i  Borre  Pgd.,  Jarlsberg  og  Larviks  Amt 

(Aarsb.  1853.  N.  F.  179). 

25.  Brudstykke  af  en  „Mankestol"  (Høvre)  fra  Drognæs  i  Næs  Pgd., 

Akershus  Amt  (N.  F.  53;  der  kaldet  „Sadelknap").  Form  som 
den  fra  Vold  i  Borre,  Aarsb.  1853  Pl.  B  No.  1  og  2. 

26.  Armring  fra  Bovinsholm  i  Næs  Pgd.,"  Hedemarkens  Amt  (N. 
F.  79;  der  kaldet  „en  Bøile").    I  Form  lig  Aarsb.  1868  fig.  39. 

27.  Armring  fra  Lunde  i  Høyland  Pgd.,  Stavanger  Amt  (N.  F.  305). 

Samme  Typ. 

Resultatet  af  Analyserne  sees  af  følgende  Tabel: 
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L 

Gjenstand  og  Findested. Kobber. Tin. Zink. 

Bly. 

Guid 
Sølv. 

7T7TI  7            T              7  7 Ældre  Jernalder. 

1. 
Kjedel,  Grødal1  .... 

9848 

1 

A83 

2. 
yr •       1     7       T  1 
Kjedel,  Lunde  %x 

3. Knap,  Frønov  

9307 

^69 

4. 
5. 

King,  Holmegaard    .    .  . 

Spandbeslag,  Setrang  .  . 

8977 
8880 

11» 

6. Spandbeslag,  Veien  .    .  . 

8560 

1386 

7. Kjedel,  Vestre  Holstad  .  . 

8574 

8. O                 1            T    *1  1 
Spænde,  Liland  .... 

8764 

fe 

^90 
o63 

O45 

y. 
Spandbeslag,  Reien 2,3   .  . 

8867 

G16 

^95 

10. Kjedel,  Vidsten  .... 

89l9 

^29 

765 

11. Cl                J           m              7           7  O 
Spænde,  Glamsland3    .  . 

8774 

^03 
^36 

12. 
Drikkehornbeslag,  Broten3 

8358 

477 nu 

13. Broncekar,  Vatshus  .    .  . 

79a 

1388 

273 

14. Skjoldbeslag,  Øvre  Egge  . 

82„3 

251 15M 

Spor 
lo. 

Drikkehornbeslag,  Veien4  . 
Ingre  Jernalder. 

7808 

o82 
1948 

15, 

1G. nf        1 1_  •  i    it  i 
Mundbid,  Kaupang3  .    .  . 

88l7 
n» 

Spor 
i  py 17. 

Remprydelse,  Some3,5  .  . 

884l 

fu 

lo. 
Ringspænde,  Tanum3,4  .  . 

8535 

LM 

19. Skaalf orm.  Spænde,  Strøms. 

7475 

ioM 

H* 

20. Do.,  Bra  ak  

11* 

16,,  ' 

21. 
Do.,  Gardnæs6  .... 

11* 

0,3 

r»  r» 22. Ringspænde,  Sæim  .   .  . 

0.3 
1236 

H53 

23. Vægtskaal,  Kaupang  .    .  . 

382 
1266 

24. 
Sadelprydelse,  Vold4  5  .  . 

8100 

0 

~85 

146r 

25. Mankestol,  Drognæs  .    .  . 

8326 
15os 

1« 

20. Armring,  Hovinsholm    .  . 

7994 
1930 

27. Do.,  Lunde  

7520 

0,2 

237o 

O33 

1  Spor  af  Arhcn,  Jern  og  Nikkel, 
guldholdigt.    1  Forgyldt  og  meget 

2  Stærkt  oxyderct.  3  Spor  af  Jern.  4  Tinnet 

stærkt  oxyderct.    6  Forgyldt. 
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Til  Sammenligning  indtager  jeg  nedenfor  de  mig  bekjendte  tidli- 

gere foretagne  Analyser  af  skandinaviske  Broncesager  fra  Jernalderen.1 
IL 

Gjenstand  og  Findested. Kob- ber. Tin.  Zink. Bly.    Sølv.  Jern. Nikkel 
Andre 

Metal- 

ler. 

9819 

o51 

130 

886 

o29 

8616 
1151 

1-98 

035 

89,, 71 
1  z 

Oo, 

83 

82,, 

600 
io73 

o68 

87. . 

'  11 

31 

w34 

8?69 
io68 

O33 

9842 

82QQ 
98 

97, 

0'/» 
56 

v51 

0,0 

^18 

9612 

24, 

Om 

1,6 

9367 

^96 

*M O10 
O02 

o08 

9019 

^41 

4"92 O90 
o38 

o2» 

8933 

684 
^18 

O50 

o08 
00, 

8754 

^98 
572 

l5l 
o03 022 

6916 

11,2 
1819 

o29 

844i 

Hoo 

377 

«n 
O99 

1%9 

217 

6713 

^24 2039 

^39 

7029 

091 
o,4 

7%2  \ 

492 

1^86  . 

r09 

Ældre  Jernalder. 

l.Stigbøile,  Wallby 
i  Skaane    .    .  . 

2.  Broncekar,  Smaa- 
land  

3.  Lænke,  Samlingen 
i  Lund  .... 

4.  Bidseltøile  samme- 
steds   

5.  Broncespeil,  Ølånd 
6.  Broncebarre,  Lind- 

holmen i  Skaane 
7.  Fibula  fra  Siver 

sted  iSønderjylland 
8.  Skjoldhaandtag, 

Thorsbjerg  Mose- 
fund  

9.  Hjelm,  Do.  .  .  . 
10.  Skjoldbule,  Do.  . 
11.,  Skjoldbuleknap, 
Do  

12.  Skjoldrand,  Do.  . 
13.  Knopper  af  Skjol- 

de, Do.  .... 
14.  Bronceblik,  Do.  . 

Yngre  Jernalder. 
15.  Broncebarre, 

StockholmsMuseum 

1G.  Skaalform.Spænde 
fra  Danmark  .  . 

17.  Bronce,  Do.    .  . 
18.  Do.       Do.    .  . 
19.  Do.       Do.    .  . 
20.  Do.,  Gravfund  ved 

Møllemosegaard 
paa  Fyen   .    .  . 

1  No.  1—5  efter  Bruzelius,  Svenska  Fornlemningar  (Lund  1860  S.  95.  97.  85)- No.  6,  15  og  16  efter  Berlin  i  Ann.  f.  nord.  Oldk.  1852  S.  249  ff.;  No.  7  —  14 
efter  Fellenberg  i  Mittheilungen  der  naturforschenden  Gesellschaft  in  Bern  1860 
ff.;  No.  17—19  efter Forchhammer  iMémoires  des  antiquaires  du  Nord  1840—44 S.  114;  No.  20  efter  Antiqvarisk  Tidsskrift  1861  —  63  S.  22. 

0,: 

u66 
^04 

o„ 

o03 
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Fra  den  ældre  Jernalder  have  vi  her  3  Stykker  (I  L  II  1.  3), 

bestaaende  af  Kobber  og  Tin,  men  hvori  Tingehalten  er  saa  ringe, 

at  den  maa  eller  ialfald  kan  antages  for  tilfældig;  de  kunne  altsaa 

betragtes  som  værende  af  Kobber.  9  andre  Stykker  (I  2-7.  II  2. 

7.  10),  som  ligeledes  kun  indeholde  Kobber  og  Tin,  have  fra  c.  3  jj 

til  c.  14  £  af  det  sidste  Metal  og  ere  saaledes  af  Tinbroncé.  I  de 

øvrige  17  Prøver  fra  ældre  Jernalder  indgaar  Zink  som  tredie  Be- 

standdel ved  Siden  af  Kobber  og  Tin,  i  Mængder  af  fra  c.  2  5  til 

c.  20  £;  i  een  af  dem  (I  15)  erTinmængden  saa  ubetydelig,  at  den 

maa  siges  at  beståa  af  Zinkbronce.  I  nogle  af  de  sidste  Stykker 

findes  tillige  Bly,  dog  ikke  i  saa  stort  Procentforhold,  at  man  vel 

nødvendig  behøver  at  antage  det  for  at  være  tilsat  med  Hensigt. 

Blandt  Prøverne  fra  yngre  Jernalder  er  der  2  (I  16.  17)  af 

-Kobber  og  Tin  med  en  ubetydelig  og  muligt  eller  sandsynligt  til- 
fældig Gehalt  af  Zink.  I  alle  de  øvrige  er  Zink  tilstede  i  anselig 

Mængde,  fra  c.  7  #  til  c.  28  Flere  af  de  sidste  indeholde  tillige 

betydelig  Tilsætning  af  Bly  (lige  op  til  over  18  $);  i  enkelte  af 

dem  (I  23.  24.  II  18.  20)  findes  desuden  Tin  i  saa  stor  Mængde, 

at  det  ikke  kan  være  indkommet  tilfældigt. 

Det  synes  heraf  at  fremgaa,  at  man  i  den  ældre  Jernalder  i 

de  skandinaviske  Lande  endnu  i  stor  Udstrækning  har  brugt  dfen 

samme  Legering,  som  var  eneherskende  i  Broncealderen,  ren  Tin- 

broncé. Men  allerede  tidligt  har  man  begyndt  ogsaa  at  tilsætte 

Zink,  hvis  Procentmængde  efterhaanden  bliver  større  end  Tinnets, 

Og  allerede  inden  den  ældre  Jernalders  Slutning  forekommer  ren 
Zinkbronce.  Zinkens  Indkomst  staar  udentvivl  i  Forbindelse  med 

den  romerske  Indflydelse.  der  paa  saa  mange Maader  giver  si^  til- 
kjende  i  de  nordiske  Fund  fra  ældre  Jernalder.  Kt  Bidrag  til  at 

bestemme  Tiden  for  denne  Forandring  i  Legeringen  gire  de  analy- 
serede  Bronccr  fra  Thorsbjerg  Mosefund,  hvis  Nedhegning  efter  de 

deri  forekommende  romerske  Mynters  Alder  vanskeligt  kan  sættes 

længere  frem  i  Tiden  end  til  det  4de  Aarhundredc  e.  Chr.  Alle- 

rede da,  og  maaske  endnu  tidligere,  havde  man  altsaa  begvndt  at 

tilsagte  Zink.  Det  er  maaske  ikke  tilfældigt.,  at  de  zinkholdige 

Stykker  fra  dette  Fund  i  (ijennemsnit  have  en  adskilligt  lavere 
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Pro  cent  af  Zink  end  de  tilsvarende  norske;  denne  Forskjel  kan 

være  begrundet  deri,  at  de  sidste  ere  af  yngre  Oprindelse. 

I  den  yngre  Jernalder  er  derimod  Zinkbronce,  med  ingen  eller 

forholdsvis  ringe  Tilsætning  af  Tin,  men  derimod  ofte  betydelig 

Tilsætning  af  Bly,  den  herskende  Legering.1  Den  undtagelsesvise 
Forekomst  af  Tinbronce  i  yngre  Jernalder  kan  meget  vel  forklares 

deraf,  at  disse  Stykker  ere  gjorte  af  omsmeltede  JBroncesager  fra 

ældre  Tider,  hvori  denne  Legering  var  den  almindelige.  Det  synes 

med  Rimelighed  at  kunne  formodes,  at  en  stærk  Gehalt  af  Bly 

kan  betragtes  som  et  Bevis  for,  at  Legeringen  tilhører  den  yngre 

Jernalders  seneste  Tid;  men  med  de  faa  Oplysninger,  som  hidtil 

haves,  vil  det  neppe  være  muligt  at  opnaa  Vished  derom. 

Idethele  vil  der  behøves  et  meget  rigt  Materiale  for  med  Frem- 

gang at  kunne  føre  denne  Undersøgelse  videre,  saameget  mere  som 

forskjellige  Omstændigheder  maa  have  medført  hyppige  Afvigelser 

fra  den  til  enhver  Tid  almindeligt  brugte  Legering.  Saaledes  kunne, 

som  allerede  paapeget,  antikverede  Legeringer  forekomme  i  en 

yngre  Tid,  fordi  man  arbeidede  med  omsmeltet  Metal  fra  ældre 

Tid;  mange  af  de  i  nordiske  Fund  forekommende  Broncesager  fra 

Jernalderen  maa  være  indførte  fra  Udlandet  og  kunne  ikke  benyttes 

som  Vidnesbyrd  om  det  i  Landet  selv  brugte  Legeringsforhold  osv.2 

Naar  man  imidlertid  tager  Hensyn  til  de  Beviser  for  en  rig  inden- 
landsk  Fabrikation  af  Broncesager  i  Jernalderen,  som  ligge  i  de 

mange  for  Norden  mere  eller  mindre  eiendommelige  Former  af 

disse,  og  i  den  vidt  drevne  tekniske  Færdighed,  som  røber  sig  i 

dem,  kan  man  ikke  betvivle,  at  de  nordiske  Broncearbeidere  i  den 

Tid  have  forstaaet  at  blande  sin  Bronce  selv,  at  de  ialfald  til  en 

vis  Gra<i  have  kunnet  bestemme  Blandingsforholdet,  og  at  de  i 

denne  Henseende  have  fulgt  visse  Regler,  som  have  forandret  sig 

1  Samme  Forhold  viser  sig  ogsaa  i  de  i  Kruses  Necrolivonica  meddelte  Analyser 
af  Broncesager  fra  Grave  i  de  russiske  Østersøprovindser,  hvis  Indhold  er  saa 
nær  beslægtet  med  de  skandinaviske  Fund  fra  yngre  Jernalder. 

2  Udenlandske  ere  saaledes  vistnok  blandt  de  ovenfor  opførte  analyserede  Stykker 
II  5  og  9,  der  maa  være  romerske,  og  maaske  I  17,  der  muligt  kan  være  fra 
Skotland  eller  Irland. 
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med  Tiderne.  Man  tør  derfor  nok  haabe,  at  det  med  Tiden  vil 

kunne  lykkes  at  eliminere  de  paa  Sideindflydelser  og  tilfældige 

Omstændigheder  beroende  Afvigelser  og  udlinde  disse  Regler,  naar 

man  kun  faar  et  tilstrækkeligt  Forraad  af  undersøgte  Broncer  at 

bygge  paa. 



Om  de  reelle  Rødder  i  den  trinomiske  Ligning 

af  nte  Grad.1 
Af 

H.  Geelmuyden. 

I  dette  Selskabs  Forhandlinger  for  1871  har  Dr.  Guldberg 

leveret  Tabeller  til  at  beregne  en  af  de  reelle  Rødder  i  den  trino- 

miske Ligning  af  3die  og  5te  Grad  (den  sidste  dog  kun  naar  andet 

Leds  Exponent  er  1  eller  4).  Methoden  er  i  Principet  en  Forbe- 
dring for  et  specielt  Tilfælde  af  den  mere  almindelige,  som  Gauss 

har  angivet  paa  Basis  af  sine  Logarithmer  for  Summer  og  Diffe- 

rentser.  Forbindelsen  mellem  begge  sees  let;  Dr.  Guldbergs  Ta- 

beller give,  med  x  som  Argument,  Størrelsen  c  =        (hvor  n  =  3 

eller  5);  altsaa  er  log  c  =  n  log  x  —  log  (1  +  x)  =  n  A — C,  idet 

Gauss's  Tabeller  i  sin  oprindelige  Form  (saaledes  som  de  t.  Ex. 
findes  i  Kohlers  Udgave  af  Lalandes  Logarithmetabeller)  inde- 

holde  3  Spalter  A,  B  og  C,  med  den  Betydning,  at  naar  A  =  log  x, 

saa  er  B  =  log  (1  +  ~)  og  C  =  log  (1  +  x). 

Det  er  Skade,  at  Dr.  Guldberg  paa  Grund  af  den  indskrænkede 

Plads,  der  har  staaet  til  hans  Raadighed,  ikke  har  kunnet  give  sine 

Tabeller  den  fornødne  Udførlighed.  Med  deres  nuværende  Form 

bliver  nemlig  Interpolationen  temmelig  besværlig,  saa  at  Methodens 

theoretiske  Fordel  fremfor  Gauss's  (nemlig  at  den  sætter  en  enkelt 
Interpolation  istedetfor  en  Række  Forsøg)  næsten  forsvinder  i  Praxis. 

Af  de  af  Forfatteren  anførte  Exempler  vil  det  sees,  at  enhver  Inter- 

1  Denne  Afhandling  er  allerede  nieddeelt  Selskabet  d.  3die  Mai  1872,  men  er  ved 
en  Forglemmelse   ikke   bleven  trykt  i  dette  Aars  Forhandlinger.    (Se  Forhand- 

linger Aar  1872  S.  380). 
Vidensk.-Selsk.  Forh.  1873.  31 
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polation  kræver  en  Division  med  en  Divisor  paa  6  Ziffre.  Og  hvis 

man  tager  denne  Divisor  (Iste  Differents)  umiddelbart  af  Tabellen, 

kan  man  ikke  altid  være  sikker  paa  Rigtigheden  af  2det  Decimal 

i  Kvotienten,  det  vil  sige,  den  fundne  Værdi  af  x  er  ikke  altid 

sikker  i  5te  Decimal;  thi  Iste  Differents  varierer  undertiden  saa 

stærkt,  at  man  maa  tage  2den  Differents  med  for  at  opnaa  denne 

Xøiagtighed. 

Naar  hertil  endvidere  kommer,  at  Dr.  Guldbergs  Tabeller  kun 

give  den  ene  reelle  Rod,  idet  man,  saafremt  der  er  to  Rødder  til, 

for  Ligningen  af  3die  Grad  henvises  til  at  danne  den  resterende 

kvadratiske  Ligning,  men  for  Lign.  af  5te  Grad  ingen  Udvei  anvises, 

medens  Gauss's  Methode  med  lige  Lethed  giver  alle  3  Rødder,  saa 

stiller  Fordelen  sig  formentlig  paa  Gauss's  Side.  At  den  sidste 
Methode  desuden  er  mere  generel,  idet  den  gjelder  hvilkensomhelst 

algebraisk  Ligning  med  3  Led,  er  vistnok,  almindelig  talt,  en  For- 
del, men  vikle  naturligvis  ikke  være  nogen  Grund  til  at  foretrække 

den  for  Guldbergs  i  de  specielle  Tilfælde,  hvor  denne  gjelder. 

Gauss's  Methode  tindes  udviklet  i  4de  Bind  af  „Abhandlungen 

der  kon.  Gesellschaft  der  Wiss.  zu  Gottingen,"  under  Titelen  „Bei- 

triige  zur  Theorie  der  algebraischen  Gleichungen."  Formlerne  basere 
sig  paa  de  Gaussiske  Logarithmetabeller  i  sin  oprindelige  Form  med 

3  Spalter,  A,  B,  C.  Paa  Grund  af  den  Omstændighed,  at  A  gaar 

fra  log  1  til  log  oo,  bliver  der  temmelig  mange  Tilfælde  at  skjelne 

mellem;  men  Tilfældenes  Anta]  reduceres  til  det  halve,  naar  man 

istedet  bruger  en  nyere,  ogsaa  i  andre  Henseender  bekvemmere 

Udgave  af  de  nævnte  Logarithmer,  nemlig  Wittsteins  „sieben- 

stellige  Gaussische  Logarithmen,  Hannover  18GG."  Den  samme  For- 

fatter har  tidligere  ogsaa  udarbeidet  en  lignende  Tabel  med  5  De- 

cimaler.  Disse  Tabeller  indeholde  kun  to  Spalter,  A  og  B,  saale- 

des  at  naar  A  =  log  x,  saa  er  B  =  log  (1  +x),  hvor  x  gaar  fra  0 

tiloo;  de  svare  altsaa  til  de  oprindelige  Gaussiske  Spalter  A  og  C, 

men  forlængede  tilbage  fra  x=l  til  x  =  0. 
Nedenfor  tilføies  de  fornødne  Formler  for  at  finde  de  reelle 

Rødder  ved  den  trinomiske  Ligning  af  n'r  Grad  ved  Hjelp  af  Witt- 

steins Tabeller.    Naar  Ligningen  har  Formen  xn  -j-  a  v  +  b  =  0,  saa 
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forudsættes  der,  at  n  og  p  ikke  have  nogen  fælles  Divisor,  da  dette 

Tilfælde  ved  en  Substitution  kan  reduceres  til  et  af  de  øvrige. 

Endvidere  bemærkes,  at  Forralerne  kun  give  de  positive  Rødder; 

for  at  finde  de  negative  sætter  man  —  x  istedetfor  x  i  den  givne  Lig- 
ning og  opsøger  de  positive  Rødder  i  den  derved  fremkomne  Ligning. 

I  alle  Tilfælde  beregner  man  først  Størrelsen: 

hvor  a  og  b  er  Coefficienternes  Talværdier. 

I.  xn  +  a  xf  +  b  =  0. 

Har  ingen  positive  Rødder. 

II.  xn  +  a  xp  —  b  =  0. 

Har  1  positiv  Rod,  som  findes  ved  i  Wittsteins  Tabel  at  opsøge 

de  sammenhørende  Værdier  af  A  og  B,  som  tilfredsstille  Ligningen : 

P  =  pA  +  (n-p)  B, 

saa  er :  log  x  =        (log  a  +  A). 

III.  xn  —  axp  —  b  =  0. 

Har  1  positiv  Rod,  som  mules  af  Ligningerne: 
P  =  (n-p)A  +  pB, 

logx  =  ̂ (h)ga  +  B). 

IV.  x"  —  axp  +  b  =  0. 

1)  Saafremt  pP  ̂n~p)  -— ,  er  der  ingen  positiv  Rod. 

2)  Saafremt       =  pP  ̂n~p^ — P,  er  der  to  lige  positive  Rødder,  som 
findes  af  Ligningen: 

-    log  x  =  \  (log  b  -f  log         =  ~~  (log  a  +  log  l) 
■l  11  — p  p  r    sn  —  p 

3)  Saafremt  —  <  p  1  nnp; — ,  er  der  to  positive  Rødder,  som  fin- 
des ved  paa  to  Steder  i  Tabellen  at  tilfredsstille  Ligningen: 

P  =  (n  —  p)A  —  nB, 

saa  er:  log  x  =  ~—  (log  a  —  B). 

Formlernes  Rigtighed  indsees  let. 

Angaaende  den  praktiske  Udførelse  af  Regningen  bemærkes,  at 

31* 
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da  Liguingen  mellem  P,  A  ogB  maa  tilfredsstilles  ved  at  man  prø- 

ver sig  frem,  saa  gjelder  det  først  at  vide,  hvor  i  Tabellen  man 

har  at  søge,  især  ved  Lign.  IV,  hvor  man  skal  søge  paa  to  Steder. 

I  denne  Hensigt  benyttes  først  en  liden  Hjelpetabel  af  samme  Om- 
fang som  den  store,  men  kun  med  2  Decimaler  for  A  og  3  for  B, 

saa  at  hele  Tabellen  rammes  paa  sidste  Side.  Man  tinder  da  meget 

hurtigt  Værdien  af  A  og  B  med  3  Decimaler,  og  ved  nu  med  disse 

at  gaa  ind  i  den  store  Tabel  er  man  snart  ved  Maalet.  Lidt  Øvelse 

bidrager  naturligvis  her  som  ved  al  anden  Regning  meget  til  Hur- 

tigheden,  ligesom  man  ogsaa  let  tinder  paa  smaa  Kunstgreb,  som 

frembyde  sig  af  sig  selv,  naar  man  har  med  Tal  at  gjøre,  men  som 

ikke  kunne  anvendes  paa  de  almindelige  Formler. 



Om  Runeskriftens  Oprindelse. 
Af 

Sophus  Bugge. 

I  længere  Tid  har  jeg  syslet  med  Undersøgelser  om  Runeskrif- 

tens Oprindelse  og  ældste  Historie.  De  Meninger,  som  jeg  herunder 

har  dannet  mig,  har  jeg  tildels  meddelt  i  Forelæsninger  ved  Chri- 
stiania Universitet  i  1873,  og  et  Brudstykke  af  disse  Undersøgelser 

har  jeg  foredraget  i  et  Møde  af  Christiania  Videnskabs-Selskabs 

historisk-philosophiske  Section  den  7de  November  1873. 
Hovedindholdet  af  dette  Foredrag  er  i  al  Korthed  følgende: 

Den  Runerække,  der  bestaar  af  16  Tegn,  er  i  Norden  opstaaet 

af  Rækken  paa  24  Tegn. 

Rækken  paa  24  Tegn  er  den  ældste  Skriftform,  som  forefindes 

hos  Germanerne.  Den  maa  have  været  kjendt  og  brugt  hos  saa- 
godtsom  alle  germanske  Stammer  allerede  i  de  første  Aarhundreder 

af  vor  Tidsregning. 

At  Runeskriften  fra  først  af  ikke  skulde  staa  i  nogen  Forbin- 

delse med  de  sydlandske  fra  det  phønikiske  Alfabet  udgaaede  Skrift- 

arter,  men  skulde  være  Germanernes  originale  Opfindelse,  er  en 

Urimelighed  og  maa  kaldes  en  overvunden  Mening. 

Runeskriften  kan  ikke  stamme  nærmest  fra  det  phønikiske 

Alfabet.  Den  viser  nærmere  Slægtskab  med  den  græske  Skrift  og 

de  Skriftarter,  som  derfra  er  udgaaede. 

At  Runeskriften  skulde  være  umiddelbart  afledet  af  den  græ- 

ske Skrift,  er  en  meget  rimeligere  Mening;  men  ogsaa  denne  maa 

opgives. 

Flere  Forfattere  (som  Kirchhoff,  Jessen)  har  allerede  paapeget 

nogle  Enkeltheder,  som  godtgjør,  at  Runeskriften  er  oprunden  fra 
det  latinske  Alfabet. 
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Germanerne  har  dog  ikke  lært  at  skrive  af  Roms  Grammati- 

kere, og  Runeskriften  stammer  ikke  fra  den  Lapidarskrift,  som 

brugtes  i  romerske  Statsindskrifter  ved  Republikens  Slutning  og 

ved  Keisertidens  Begyndelse.  Runeskriftens  Afvigelser  fra  denne 

lade  sig  ikke  alle  forklare  af  forskjelligt  Material. 

Runetegnenes  Former  vise  gjennemgaaende  nærmere  Slægtskab 

med  Bogstavformerne  i  den  gammellatinske  Skrift. 

Men  endnu  ikke  den  gammellatinske  Skrift  er  Runeskriftens 
umiddelbare  Kilde. 

Runerne  synes  at  være  et  Skriftsystem  dannet  i  første  førkri- 

stelige  Aarhundred  hos  en  sydgermansk  Stamme  efter  en  Form  af 

den  romerske  Skrift,  som  Germanerne  optog  fra  en  af  de  keltiske 

Stammer,  der  boede  nærmest  nord  for  Alperne. 

Denne  Skriftform,  som  blev  optagen  fra  keltiske  Naboer,  havde 

til  Grundlag  en  meget  gammeldags  Form  af  den  romerske  Skrift. 

Men  denne  til  Grund  liggende  romerske  Skrift  var  under  sin  Ud- 
bredelse  nordover  blandt  det  gamle  Overitaliens,  Gallia  cisalpinas 

og  Alpeegnenes  Folkestammer  (hos  hvem  den  sandsynlig  mest 

brugtes  til  korte  Indskrifter  i  Træ  og  Metal  paa  løse  Gjenstande) 

bleven  paa  forskjellige  Maader  modificeret  ved  Indflydelse  af  disse 

Stammers  ældre  Skrift,  der  blev  fortrængt  af  det  romerske  Alfabet. 

Den  Form  af  den  romerske  Skrift,  der  ligger  til  Grund  for 

Runeskriften,  synes  navnlig  at  være  bleven  paavirket  af  en  Gren 

af  den  gamle  transapenninske  Skrift,  af  den  nordetrusciske  Skrift. 

Den  nordetrusciske  Skrift,  som  vi  især  har  lært  at  kjende 

ved  Theodor  Mommsens  omhyggelige  og  skarpsindige  Undersøgelser, 

er  bevislig  bleven  brugt  bl.  a.  af  keltisktalende  Folk. 

Den  nævnte  Paavirkning  viser  sig  f.  Ex.  deri,  at  Runeskriften  ofte 

gaar  fra  høire  mod  venstre,  hvilken  Retning  er  den  egentlige  ro- 
merske Skrift  oprindelig  fremmed; 

i  Interpunctionstegn,  saaledes  i  Brugen  af  tre  Prikker  over 

hverandre  som  Skilletegn,  hvilket  ligelcdes  er  den  egentlige  romer- 
ske Skrift  fremmed; 

i  Formen  af  flere  Bogstavtegn,  tydeligst  i  Formen  af  Runen 

for  A,  der,  som  allerede  Weinhold  har  paapeget,  er  næsten  identisk 
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med  den  Form,  som  A  ofte  har  i  den  nordetrusciske  Skrift,  saa- 

ledes  bl.  a.  i  de  i  keltisk  Sprog  affattede  Indskrifter  fra  Todi  i 

Umbrien  og  fra  Novara  i  Gallia  cisalpina  samt  paa  de  salassiske 

Mynter  fra  Alpeegnene. 

Der  vil  hengaa  lang  Tid,  inden  jeg  vil  kunne  faa  begrundet 

og  nærmere  udviklet  mine  Meninger  om  Runernes  Oprindelse  og 

ældste  Historie,  baade  fordi  mine  Undersøgelser  ikke  paa  langt 

nær  er  afsluttede,  og  fordi  jeg  endnu  mangler  de  nødvendige  Skrift- 

typer. \ 



Analyse  af  Bergkork  fra  Mugnafjeld. 

Af 

Amanuensis  Wleugel. 

Mineralet  opsluttedes  med  kulsurt  Natronkali,  hvorved  den 

smeltede  Masse  farvedes  grøn  af  mangansur  Kali,  Kiselsyren  be- 

stemtes paa  sædvanlig  Maade,  men  i  Filtratet  erholdtes  intet  Man- 

ganbundfald  ved  Tilsætning  afBrom  til  eddikesur  Opløsning.  Der- 

næst  bestemtes  Jernoxyd,  Lerjord,  Kalk  og  Magnesia  efter  de  al- 
mindelige  Methoder. 

1,012  gr.  Mineralpulver  gav  0,584  gr.  Kiselsyre,  0,01G  gr.  Jern- 
oxyd, 0,119  gr.  Lerjord,  0,009  gr.  Kalk  og  0,0975  gr.  Magnesia. 

0,733  gr.  gav  ved  en  anden  Bestemmelse  0,404  gr.  Kiselsyre. 

Da  det  tørrede  Mineralpulver  var  overmaade  hygroskopisk, 

vanskeliggjordes  en  nøiagtig  Fugtighedsbestemmelse. 

1.444  gr.  Substans  tørredes  i  Platindigel  ved  100°,  hvorved 
imidlertid  ingen  konstant  Vægt  erholdtes ;  ved  Glødning  blev  1.1475 

gr.  tilbage. 

1.5335  gr.  opvarmedes  til  100°  og  veiedes  i  Glasrør  med  ind- 
sleben  Glasprop,  men  heller  ikke  herved  opnaaedes  konstant  Vægt. 

Endelig  lededes  en  ved  koncentreret  Svovlsyre,  Klorkalcium 

og  tilsidst  ved  vandfri  Fosforsyre  tørret  Luftstrøm  over  0,743  gr.  Sub- 
stans, som  efter  fuldstændig  Tørring  tabte  0,051  gr.,  hvorefter  den 

Fugtighed,  der  maa  fratrækkes  de  indveiede  Mængder  Substans,  be- 
løber  sig  til  G.8G  %. 

Kiselsyre 

Lerjord 

Jernoxyd 

Magnesia 
Kalk  . 

Vand  . 

Spor  af  Mangai 

I  61 

II  59 

Surstof. 
G0.55 32.29. 

12.G2 5.89. 
1.70 

0.51. 
10.34 4.14. 
0.95 0.27. 

14.G9 13.0G. 

100.85. 

G.40. 

4.4L 



Oversigt 

over  Videnskabs-Selskabe(s  Mwdcr  i  1873. 





Den  17de  Januar.    Almindeligt  Møde. 

1.  Den  tiltrædende  Præses,  Caspari,  hilsede  Selskabet  med 

en  kort  Tiltale  og  takkede  for  den  ham  viste  Tillid. 

2.  Monrad  foredrog  Følgende:  Da  det  var  kommet  til  hans 

Kundskab,  at  Mathematikeren  Abels  Verker,  som  i  sin  Tid  bleve 

udgivne  paa  offentlig  Bekostning,  nu  vare  udsolgte,  og  at  dette  i 

Udlandet  beklagedes  som  et  stort  Savn,  havde  han  under  22de 

December  sidstleden  henvendt  sig  til  Videnskabs-Selskabets  Be- 

styrelse med  en  Forestilling  om,  at  tage  denne  Sag  i  sin  Haand 

og  indgaae  til  Regjering  og  Storthing  med  Andragende  om  de  for- 
nødne Midler  til  at  foranstalte  en  ny  Udgave.  Foreløbig  havde 

han  foreslaaet  nedsat  en  Committee  bestaaende  af  DHrr.  0.  J. 

Broch,  Bjerknes  og  Lie  til  at  udarbeide  en  nærmere  Plan  for 

Foretagendets  Udførelse. 

Bestyrelsen  havde  eenstemmigt  samtykket  heri,  og  den  ned- 
satte Committee,  der  yderligere  havde  forstærket  sig  ved  at  tilkalde 

DHrr.  Fearnley  og  C.  Guldberg,  var  nu  under  15de  Januar  indkommen 

med  en  udførlig  Betænkning,  der  endte  med  Forslag  om  at  andrage 

hos  Statsmagterne  om  en  Sum  af  13,000  Spd.  aarligt  i  3  Aar  til 

Besørgelsen  af  en  Udgave  af  Abels  samlede  Verker  overensstem- 

mende med  den  i  Betænkningen  nærmere  udviklede  Plan. 

Dette  Forslag;  som  nu  henstilledes  til  Selskabet,  blev  af  dette 

eenstemmigt  bifaldt. 

3.  Sandberg  overrakte  Selskabet  etExemplar  af  den  af  ham 

udgivne  „Klinisk  Femtenaars-Beretning  fra  Gaustad  Asyl"  og  knyt- 
tede dertil  følgende  Bemerkninger: 

Den  Videnskab,  som  jeg  har  den  Ære  i  dette  Selskab  at  re- 

præsentere,  nemlig  Psychiatrien,  pleier  i  lige  Grad  at  fængsle  Philo- 

sophens  Opmerksomhed  for  de  abnorme  Yttringer  af  Sjælelivet,  Læ- 

gens  for  de  sygelige  Livsprocesser  og  Menneskevennens  for  de  hu- 

mane Bestræbelser  til  de  ulykkelige  Sindssyges  Bedste, 
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Jeg  gjør  saaledes  Regning  paa,  at  Meddelelser  i  denne  Viden- 

skabsgreen  ville  omfattes  med  Interesse  af  samtlige  Yidenskabssel- 
skabets  Medlemmer. 

Min  Lyst  har  derfor  staaet  til  at  meddele  Et  og  Andet  Psy- 

ebiatrien  vedkommende  i  dette  Selskab,  idet  jeg  bar  gjort  Regning 

paa.  at  Emnets  Interesse  vilde  bode  paa  Fremstillingens  Mangler. 

Men  min  Stilling  som  medicinsk,  administrativ  og  økonomisk 

Bestyrer  af  Gaustad  Asyl,  som  Consulent  i  Psychiatrie  for  Medicinal- 

styrelsen  og  som  klinisk  Lærer  for  de  medicinske  Studerende  op- 

tager  ved  mange  og  forskjelligartede  Sysler  saaledes  min  Tid,  at 

jeg  bidindtil  bar  savnet  den  fornødne  Ro  og  det  tilstrækkelige 

Otium  til  at  kunne  foretage  andre  Meddelelser  end  de  kasuistiske, 

for  bvilke  det  medicinske  Selskab  bar  forekommet  mig  som  rette 
Forum. 

Hvad  jeg  idag  giver  mig  den  Ære  at  meddele,  er  derfor  heller 

ikke  saa  meget  en  videnskabelig  Undersøgelse  som  en  klinisk  Rede- 
gjørelse for  Gaustads  Virksomhed,  fra  det  aabnedes  Iste  October 

1855  til  samme  Dato  1870,  eller  i  dets  første  15  Aar. 

Denne  er  nærmest  bestemt  for  Læger  og  indført  i  Norsk  Ma- 

gazin  for  Lægevidenskaben,  hvoraf  jeg  tillader  mig  at  overlevere  et 

Aftryk,  hvis  Indhold  jeg  i  Korthed  vil  angive. 

Sindssygdommene  anskues  fra  forskjellige  Synspunkter,  der 

danne  afvigende  Retninger,  ettersom  enten  Sjælelivets  Afvigelser 

accentueres  som  hovedsagelige  eller  eneraadende  af  den  philoso- 

phiske  Skole,  eller  de  legemlige  Afvigelser,  navnlig  Hjernens 

Forandringer,  gjøres  til  Hovedsag  af  den  anatomiske  Skole, 

eller  de  sygelige  Processer  i  Sjælens  og  Legemets  Functioner  til- 
hobe  fremhæves  af  den  physiologiske  Skole. 

Jeg  bekjender  mig  til  denne  sidste  Skole  og  har  derfor  i  dette 

mit  Arbeide  søgt  at  fremstille  Mennesket  som  en  Eenhed  og  at 

skifte  ligelig  mellem  de  sjælelige  og  legemlige  Aarsager,  mellem 

den  sjælelige  og  legemlige  Behandling. 

Sindssygdom  staaer  for  mig  som  en  Affection  af  den  hele  Per- 

sonlighed  gjennem  sjælelige  og  legemlige  Afvigelser ;  men  som  den 

generiske  Benævnelse  Sindssygdom  angiver,  accentuerer  jeg  Af- 
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vigelser  i  Følelsens  (Gemytets),  Forstandens  og  Villiens  Sphære. 

Men  til  disse  Sjælelivets  trende  Hovedafdelinger,  Gemytet,  For- 

standen og  Villien,  føier  jeg  den  mere  bestemt  legemlige  Repræ- 
sentant:  Sandsningen. 

For  mig  er  derfor  Sindssygdom  hovedsagelig  charakteriseret  ved 

Stemningsanomalier,  Sandsebedrag,  Vrangforestillinger  og  forkerte 

Handlinger. 

Og  dette  har  jeg  stræbt  praktisk  og  erfaringsmæssigt  at  paavise 

ved  at  gjennemgaae: 

1.  Elementærtilstandene,  hovedsagelig  Illusioner  og  Hallu- 
cinationer; 

2.  Aarsagsforholdene,  saavel  de  sjælelige  som  de  legemlige 

og  blandede; 

3.  Sygdomsformerne,  saavel  de  overveiende  Stemningssyg- 

domme  med  Exaltation  og  Depression,  som  Forstandssygdom- 

mene  med  Forvirring  og  Sløvhed  og  de  eiendommelige  Bevæ- 
gelsesanomalier ; 

4.  De  an  atomiske  For  and  ringer,  saavel  i  Hjernen  og  Central- 

nervesystemet,  som  i  Bryst  og  Underliv,  Yderlemmer  og  Hud- 

system  o.  s.  v. 

5.  Pr o  gno s  en,  saavel  med  Hensyn  til  Livsfare,  som  med  Hensyn  til 

Helbredelse  af  det  enkelte  Anfald  eller Sygdommen  i  sin  Heelhed; 

6.  Behandlingen,  saavel  den  psychiske  som  somatiske,  og  endelig 

7.  Afsluttende  Bemerkninger  om  en  vis  Eiendommelighed 

i  den  norske  Folkecharakteer  og  Sindssygdoms  Sammenhæng 

med  Hudsygdom. 

Dette  er  Indholdet  af  det  lille  Skrift,  som  jeg  herved  giver 

mig  den  Ære  at  overlevere  Selskabet. 

Hvis  Omstændighederne  tillade  mig  en  nærmere  Begrundelse 

af  min  Opfatning  enten  i  det  Hele  eller  i  Enkeltheder,  skal  det  være 

mig  en  kjærPljgt  derom  at  gjøre  Meddelelse  til  det  ærede  Selskab. 

Den  24de  Januar.    Philosophisk-historisk  Classe. 

1.  Rygh  meddeelte,  efter  at  have  omtalt  Helleristninger  i  Al- 

mindelighed,  en  Oversigt  over  de  hidtil  i  Norge  fundne.  (S.  455). 
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Dette  Foredrag  fremkaldte  nogle  Bemerkninger  af  C.  Boeck. 

2.  S.  Bugge  fremsatte  nogle  textkritiske  Bemerkninger  til 

Plauti  Miles  gloriosus. 

I  Anledning  af  enkelte  Punkter  i  disse  ytrede  sig  Monrad  og 
Aubert  senior. 

Den  7de  Februar.    Mathematisk-naturvidenskabelig  Classe. 

1.  G.  0.  Sars  meddeelte  sine  Undersøgelser  over  Hydroider, 

over  Phyllopoder  og  over  Udviklingen  af  Leptodora  hyalina.  (S. 

1.  86.  91). 

I  Anledning  af  det  sidstnævnte  Emne  gjorde  C.  Boeck  nogle 

Bemerkninger  om  den  oprindeligeÆgdannelse  og  om  Begrebet  „Meta- 

morphose".  Es  mark  oplyste,  at  Gartner  Moe  var  den  Første,  der 
fandt  Lepidurus  paa  Høifj eldet;  dernæst  var  den  funden  af  Land- 

sk absmaler  Skar  i. 

2.  Mohn  foredrog  om  Tordenveir  i  Norge  i  1871.  (S.  168). 

3.  Fearnley  gav  en  foreløbig  Meddelelse  om  den  nyopda- 

gede  Komet,  der  viste  sig  omtrent  samtidig  med  det  store  Stjer- 

neskud-Fald  i  November,  navnlig  med  Hensyn  paa  Spørgsmaalet 
om  denne  Komets  Identitet  med  den  bielaske. 

Den  17de  Februar.    Almindeligt  Møde. 

1.  Caspari,  som  Præses,  hilsede  Hans  Majestæt  Kongen, 

der  beærede  Selskabet  med  sin  Nærværelse,  velkommen  og  udtalte 

Selskabets  Tak,  for  at  Hs.  Maj.  bavde  bebaget  at  indtræde  i  samme 

Forbold  til  Selskabet,  som  hans  opbøiede  Forgjænger. 

2.  Mohn  holdt  et  Foredrag  over  Havets  Temperatur. 

3.  L.  L.  Daae  holdt  et  Foredrag  over  Christian  den  Andens 

Tog  til  Norge. 

Den  2 Ide  Februar.    Almindeligl  Møde. 

1.  Fearnley  meddeelte  yderligere  Resultater  af  nogle  Under- 

søgelser angaaende  Bielas  Komet  i  Forbindelse  med  Stjerneskud- 

Sværmen  og  den  nylig  i  Madras  opdagede  Komet. 
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2.  Kjerulf  foreviste  Photographie  af  en  gammel  Strandlinie 

ved  Throndhjem,  idet  han  tilføiede  nogle  Ord  om  Terrasser  og  Strand- 
linier  i  Almindelighed. 

Den  7de  Maris.    Philosophisk-hislorisk  Classe. 

1.  L.  L.  Daae  søgte  at  paavise,  at  det  i  Nyerups  Langebekiana 

optagne  historisk-politiske  Digt,  „Querclae  Sueclicae",  om  hvis  For- 
fatter man  hidtil  Intet  har  vidst,  med  høi  Grad  af  Sandsynlighed 

maa  antages  at  hidrøre  fra  Kong  Erik  den  Fjortende  og  da  at  være 

skrevet  af  denne  i  hans  Fængselsliv.  Denne  Antagelse  begrundedes 

ved  en  Sammenligning  med  prosaiske  Skrivter  (Handl.  ror.  Skand. 

Hist.  Bd.  13—14),  der  beviislig  ere  af  Erik  XIV  og  forfattede  efter 
hans  Afsættelse. 

2.  Caspari  talte  om  det  Exemplar  af  det  oldromerske  Daabs- 

symbols  latinske  Text,  som  findes  ved  Enden  af  Codex  Laudianus 

35  eller  Codex  Actorum.  Han  søgte  nærmest  at*  gjøre  det  sand- 
synligt,  at  denne  Codex  i  den  anden  Halvdeel  af  det  7de  Aarhun- 
drede  fra  Bom  er  bleven  bragt  til  England  enten  af  Theodor  af 

Canterbury  eller  af  hans  Ledsager  og  Medarbeider  Abbed  Hadrian, 

eller  endelig  ogsaa  af  den  angelsaxiske  Abbed  Biscop  eller  Bene- 

dictus,  Stifteren  af  Klostrene  Wearmouth  og  Jarrow,  og  at  Symbolet 

i  den  nævnte  Stad  er  blevet  tilføiet  til Haandskrivtets  egentlige 

Indhold  (Apostlernes  Gjerninger  paa  Græsk  og  Latin).  Derefter 

omtalte  han  Symboltextens  ydre,  graphiske  Skikkelse  og  dens  sprog- 

lige  Eiendommeligheder.  Angaaende  disse  sidste  viste  han,  at  de 

ialfald  for  en  Deel  ikke  skylde  Afskriverens  individuelle  Uvidenhed 

sin  Tilblivelse,  men  tilhøre  Sermo  plébejus  og  den  tidligere  Middel- 

alders barbariske  Latin.  Tilsidst  udtalte  han,  at  Texten  med  Hen- 

syn til  sit  Indhold  stemmer  væsentlig  overeens  med  det  oldromerske 

Symbols  græske  Text  hos  Marcellus  af  Ancyra  og  er  absolut  iden- 

tisk med  den  græske  Text  af  det  samme  Symbol  i  den  tre  die 

Deel  af  det  saakaldte  Psalterium  Aethelstani,  som  er  skreven  i  det 

9de  Aarhundrede,  og  at  man  deraf  seer,  at  det  ældre  romerske 

Symbols  Brug  i  dets  to  Texter  endnu  ikke  ganske  var  ophørt  i 

de  tre  første  Aarhundreder,  efterat  det  senere  romerske  Symbol, 
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vort  saakaldte  Symbolum  apostolicum,  i  det  Hele  var  traadt  i 
dets  Sted. 

Den  21de  Marts.    Mathematisk-naturvidenskabelig  Classe. 

1.  Schubeler  holdt  et  Foredrag  om  forskjellige  eiendomme- 

lige Roddannelser  hos  tiere  af  vore  vildtvoxende  Træer,  hvortil 

Esmark  knyttede  nogle  Bemerkninger. 

2.  Sexe  fremlagde  en  Afhandling  af  Bergcandidat  Helland 

om  Chromjernsteen  i  Serpentin.   (S.  151). 

5.  Lie  meddeelte,  at  to  Afhandlinger  af  ham  i  den  nærmeste 

Fremtid  vilde  blive  trykte.    (S.  16  og  52). 

Den  4de  April.    Almindeligt  Møde. 

1.  Pr  æses  fremlagde  enafCandidat  Lorange  indleveret  Af- 

handling „Om  Spor  af  ̂ romersk  Cultur  i  Norges  ældre  Jernalder". 
(S.  185). 

2.  Lieblein  omhandlede  et  Papyrus-Haandskrivt,  der  inde- 

holder  en  Ægypters  Reise  til  Tyrus  og  Palæstina  paa  Ramses  II.s 

Tid,  og  viste  navnlig,  hvad  deraf,  i  Forbindelse  med  andre  histo- 

riske Kilder,  kan  udledes  med  Hensyn  til  Forholdet  mellem  Ø-Tyrus 

og  Tyrus  paa  Fastlandet,  samt  ligeledes  med  Hensyn  til  den  ægyp- 
tiske  Chronologie.    (S.  263). 

3.  Monn  meddeelte  Resultater  af  meteorologiske  Iagttagelser, 

anstillede  under  Dampskibet  Alberts  Expedition  til  Spidsbergen. 

(S.  360). 

Den  18de  April.    Philosophisk— historisk  Classe. 

1.  Kiær  meddeelte  nogle  Oplysninger  om  Forholdet  mellem 

Egteskaber  og  Fødsler  med  særligt  Hensyn  til  Egteskabernes  Stif- 
telsestid.  (S.  186). 

2.  Lyng  holdt  et  Foredrag  om  Stoikernes  Erkjendelseslære, 

hvorved  han  udviklede,  at  denne  vistnok  er  sensualistisk,  forsaavidt 

den  udleder  alt  Erkjendelsens  Stof  fra  Sandsningen,  men  ogsaa  paa 

den  anden  Side  apriorisk,  forsaavidt  som  dette  ogsaa  blot  er  Stof, 

der  kun  bliver  Erkjendelse  ved  Forbindelsen,  ava<popa,  og,  da  den 
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Vise  er  a5o£a<jTo;  (Diog.  Laert.  VII,  121.  177),  sand  Erkjendelse 

kun  i  den  nødvendige  Forbindelse,  i  Beviset,  hvilket  derfor  ogsaa  hos 

Sextus  Empiricus  adv.  Math.  VIII,  397  defineres  paa  samme  Maade, 

som  Erkjendelsen  selv.  Nærmere  see  vi  i  Philodemus's  Polemik  i 

hans  Skrivt  Tcspi  crrjixeuov  xat  a-T|p.et.(DJS6)v,  at  de  hævdede  tpotcoc 

xax'  avacjxeuiqv  —  rimeligviis  det  apagogiske  Deductions-Beviis  — 
som  den  rette  Form.  Deres  erkjendelsestheoretiske  Standpunkt 

har  saaledes  netop  været  den  formelle  Logiks,  hvad  ogsaa  navnlig 

Chrysips  levnede  Deductioner  tilfulde  bevise. 

3.  Rygh  meddeelte  Resultatet  af  chemiske  Analyser  af  nogle 

norske  jordfundne  Bronce-Sager  fra  Middelalderen.    (S.  471). 

Den  3(lie  Mai.    Almindeligt  Møde. 

1.  Præses  meddeelte  Aars-Beretning. 

2.  Schiibeler  holdt  et  Foredrag,  hvorved  han  søgte  at  gjøre 

sandsynligt,  at  den  blandt  vore  hedenske  Forfædre  forekommende 

„Berserkergang"  blev  fremkaldt  ved  Ny  deisen  af  Flues  op. 
Hertil  sluttede  sig  en  Discussion,  idet  Rygh  bekræftede  den  af 

Schiibeler  gjorte  Bemerkning,  at  Berserkergangen  synes  at  forsvinde 

ved  Christendommens  Indførelse,  C.  Boeck  pegede  paa  Analogien 

med  den  saakaldte  Hexesalve,  Aschehoug  paa  den  anden  Side 

savnede  enhver  historisk  Antydning  til,  at  man  i  hine  Tider  kjendte 

et  saadant  Berusningsmiddel,  som  altsaa  maatte  være  et  Arcanum. 

3.  Monrad  gav  en  kort  Fremstilling  og  Kritik  af  Darwins 

Lære,  hvortil  Lochmann  knyttede  nogle  Bemerkninger. 

Den  16de  Mai.    Mathematisk-naturvidenskabelig  Classe. 

1.  G.  0.  Sars  fremlagde  en  Afhandling  afKjøbmand  Friele 

om  de  Mollusker,  der  ere  fundne  i  Bergens  Omegn.    (S.  290). 

Dernæst  fremviste  han  en  Krabbe  optagen  med  Bundskraben 

i  Christiania-Fj orden;  paa  denne  fandtes  en  Mængde  Snyltedyr, 

hvoriblandt  en  hidtil  lidet  kjendt  Polyzo-Slægt,  Triticella,  med  to 

nye  Arter:  T.  Boeckii  og  Koreni.    (S  386). 

I  Forbindelse  hermed  meddeelte  Es  mark,  at  han  for  6 — 8  Aar 

siden  havde  paa  den  samme  Krabbe  fundet  det  samme  Snyltedyr, 
Vidensk.-Selsk.  Forh.    1873.  32 
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som  han  havde  overladt  A.  Boeck  at  beskrive.  Tillige  havde  han 

ved  at  an  atomer  e  Krabben  gjentagne  Gange  fundet  i  Dyrets  Gjælle- 

huler  en  ny  Annelide,  som  han  havde  kaldet  Etconopsis  geryonicola 

paa  Grund  af  dens  Lighed  med  Slægten  Eteone,  hvorfra  den  tydelig 

adskiller  sig  ved  Børsternes  meget  korte,  næsten  klolignende  En- 

deled.  Han  vilde  senere  meddele  fuldstændig  Beskrivelse  og  Teg- 

ning af  samme. 

2.  W  a  age  meddeelte  Resultaterne  af  nogle  Forsøg,  som  han 

havde  udført  i  det  chemiske  Laboratorium  i  Forening  med  Direc- 

teur  Dahl  og  Landbrugs-Chemiker  Dirks  for  at  komme  til  Kund- 

skab.  om  Fedtafsætningen  i  Melk  i  lufttomt  Bum  eller  under  Tryk 

foregik  hurtigere  eller  fuldstændigere,  end  under  almindelige  For- 
hold. Forsøgene,  som  vare  anstillede  ved  forskjellige  Temperaturer, 

viste  alle  bestemt  hen  paa,  at  Flødeafsætningen  foregik  fordeelag- 

tigst  under  almindeligt  Lufttryk  ved  en  Temperatur  af  3-  G°  C. 
Det  ved  Forsøgene  anvendte  Apparat  fremvistes. 

Endvidere  meddeelte  han  Resultaterne  af  en  Analyse  af  Berg- 

kork  fra  Høifjeldene  i  Valders,  udført  af  Amanuensis  Wleugel. 

(S.  488). 

Den  30te  Mai.    Pliilosophisk-hislorisk  Classe. 

1.  Holmboe  omtalte  en  egen  Maade  at  tælle  paa,  som  er  i 

Brug  i  Arabien,  Persien  og  tildeels  i  Indien.    (S.  313). 

2.  Caspari  omtalte  det  i  1  Makk.  12,  7.  21,  2  Makk.  5,  9 

og  Jos.  Antt.  13,  5.  8  &  12,  4.  10  optrædende  besynderlige  Sagn, 

at  Spartanerne  og  Jøderne  vare  beslægtede,  idet  begge  Folk  ned- 
stammede fra  Abraham.  Han  henviste,  til  Forklaring  af  dette  Sagn, 

der  syntes  ham  at  være  opstaaet  hos  Grækerne  og  væsentlig  at 

have  tilhørt  disse,  deels  til  Tac.  Ann.  5,  2,  hvor  Tacitus  beretter, 

at  der  gaves  dem,  som  antoge,  at  Jøderne  vare  Flygtninge  fra 

Bjerget  Ida  paa  Kreta,  deels  til  den  Kjendsgjerning,  at  Philisterne 

i  det  Gamle  Testamente  undertiden  kaldes  Kreter  (Zeph.  2,  5, 

Es.  25,  Hi,  1  Sam.  30,  14;  sml.  ogsaa  Betegnelsen  af  Davids  Liv- 

vagt,  der  for  en  stor  Deel  bestod  af  Philistere,  med  Navnet  Krethi 

og  Plethi  2  Sam.  15,  s  o.  s.  v.)  og  siges  at  være,komnc  fra  Øen 
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Kaphthor  (Am.  9,  7  og  Jer.  47,  4),  et  Navn,  der  kan  sammenlignes 

med  Staden  Apte  ra  paa  Kreta.  Man  synes  først  paa  den  ene 

Side  at  have  bragt  Navnet  Judæi  i  Sammenhæng  med  Bjerget 

Ida  paa  Kreta  og  paa  -den  anden  Side  identificeret  Jøderne  med 
Philisterne,  deres  Naboer,  som  have  givet  Palæstina  dets  Navn,  og 

saa  at  have  overført  paa  Spartanerne,  hvad  der  egentlig  gjaldt  om 

Kreterne,  fordi  begge  Folk  vare  Doriere.  fordi  fremdeles  Kreta  laa 

henimod  Lakonien,  og  fordi  der  endelig  gaves  spartanske  Colonier 

paa  Kreta.  Hertil  kom  vel  endnu  ogsaa,  at  i  den  makkabæiske 

Periode,  hvori  Sagnet  synes  at  være  opstaaet,  den  politiske  Interesse 

drev  begge  Parter,  Jøderne  og  Spartanerne,  til  at  søge  at  komme 

i  Forbindelse  med  hverandre.  Man  søgte  da  at  støtte  denne  Be- 
stræbelse  til  Paastanden  om  nationalt  Slægtskab  og  benyttede  hertil 

det  allerede  existerende  Sagn  om  Jødernes  Slægtskab  med  Kreterne, 

hvorved  man  ikke  tog  ;det  saa  nøie  med,  at  Sparta  dog  strengt 

tåget  ikke  var  Kreta. 

I  Anledning  af  dette  Foredrag  fremsatte  Lieblein  nogle  Be- 
merkninger. 

3.  L.  L.  Daae  gav  en  kortUdsigt  over  Beskaffenheden  af  vort 

Universitets-Bibliotheks  Haandskrivt-Samling,  med  Oplysninger  om 

den  Maade,  hvorpaa  den  er  opstaaet  (fornemmelig  gjennem  vor 

Landsmand,  Revisor  Andersens  Gave  til  Universitetet  af  hans 

betydelige  Bibliothek  og  haandskrevne  Samlinger).  Særlig  henle- 

dede han  Opmerksomheden  paa  en  hidtil  aldeles  upaaagtet  Auto- 

biographie,  nemlig  Lakei,  senere  Sorenskriver,  Mathies  Skaan- 

lunds  hidtil  utrykte  Meddelelser  om  sit  Levnet,  der  indeholde 

værdifulde  Bidrag  til  Sædernes  og  Samfundsforholdenes  Historie 

under  Christian  V.  (Denne  Autobiographie  er  senere  af  Bibliothekar 

Daae  meddeelt  i  udførligt  Uddrag  i  Historisk  Tidsskrift  B.  3.  H.  1 ; 

ogsaa  særskilt  i  60  Exempl.,  98  S.,  8vo). 

Den  12te  September.    Almindeligt  Møde. 

1.  Holmboe  meddeelte  en  thibetansk  buddhistisk  Legende, 

indeholdende  Forestillinger,  der  kunne  sammenlignes  med  den  euro- 

pæiske  Tro  paa  Hexe.    (S.  401). 

32* 
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2.  Lieblein  omhandlede  et  ægyptisk  Monument,  som  findes 

i  St.  Petersburg,  en  Osiris-Figur  med  Inscriptioner.  Han  omtalte 

desuden  nogle  Steler  fra  den  samme  Samling;  af  en  af  disse  fore- 

viste og  forklarede  han  et  Aftryk. 

Den  26de  September.    Philoso phisk-historisk  Classe. 

1.  Schnitler  gav  en  Fremstilling  af  Slaget  ved  Worth. 

2.  Lyng  paabegyndte  et  Foredrag  over  Gnosticismen  og  dens 

Forgjængere.  Imod  paa  den  ene  Side  Ne  an  der  og  F.  C.  Ba  ur,  der 

opfatte  Gnosticismen  formeget  som  Eeligionshistorie,  paa  den  anden 

Hilgenfeldt  og  Lipsius,  der  opfatte  den  formeget  som  Mytho- 

logie,  hævdede  han  den  som  et  betydningsfuldt  Led  i  hiin  Periodes 

philosophiske  Udvikling,  nemlig  som  en  eiendommelig  Besvarelse 

af  Spørgsmaalet  om  Forholdet  mellem  Gud  og  Verden.  Han  paa- 

viste  Udgangspunktet  for  denne  Udvikling  i  Tilslutning  til  Plato- 

nismen  hos  Nypythagor eerne,  .  specielt  i  Ps eudarchy tas's 
Keflexion  paa  Guddommen  som  den  baade  over  Aand  og  Materie, 

altsaa  over  den  virkelige  Verden  Ophøiede,  altsaa  hans  Trans- 
scendents.  Han  efterviste  dernæst  denne  Tankes  videre  Udvikling 

inden  den  græske  Verden  ved  Skjærpelse  af  Modsætningen  tillige- 
med  en  derved  nødvendiggjort  Indskydelse  af  Ideeverdenen  som  et 

stedse  mere  nødvendigt  Mellemled,  hvilken  Udviklings  Hovedtrin 

betegnes  ved  Plutarchus  fra  Chæronea,  Maxim  os  fra  Tyros, 

Apulejus  fra  Madaura,  Alkinoos,  Numenios  fra  Apamea,  og 

som  dens  Fuldendelse  Ny  platonikerne. 

Den  10de  October.    Mathematisk-naturvidenskabelig  Classe. 

l.  Mohn  holdt  et  Foredrag  om  visse  Virkninger  af  Strømme  i 

Sunde  paa  HavHadens  og  Luftens  Temperatur.    (S.  422). 

Deo  24de  October.    Almindeligl  Mode. 

1.  Lieblein  søgte  at  paavise  Spor  af  Emanations-Læren  hos 

Ægypterne  i  en  Indskrivt  paa  mi  Ligkistc  i  St.  Petersburg,  hvis 

Tidsalder  han  troede  at  maatte  henføre  til  det  18de  Dynastie. 
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2.  Mohn  meddeelte  nogle  Iagttagelser  angaaende  Græsvæxten 
i  Finmarken. 

Den  7de  November.    Philosophisk-historisk  Classe. 

1.  Lyng  holdt,  som  Forsættelse  af  et  tidligere,  et  Foredrag  over 

Gnosticismen,  hvis  ~ Hovedpunkter  vare  følgende:  Gnosticismens 
egentlige  Grundtanke,  hvorved  den  adskiller  sig  fra  de  tidligere 

Retninger,  f.  Ex.  Philons,  nemlig  at  det  hidtil  ubestemte  Forhold 

mellem  den  egentlige  Gud  og  det  demiurgiske  Princip  bestemmes 

som  et  fremmed  og  selvstændigt,  endog  et  Modsætningsforhold, 

finde  vi  rimeligviis  i  sin  nøgne  Ubestemthed  hos  Kerinth,  maaskee 

ogsaa  hos  Simon  Magus  (efter  Irenæus)  og  i  Baruchs  Bog  etc. 

Dette  Modsætningsforhold  begrundes  nærmere  dermed,  at  Demiurgen 

staaer  i  Forhold  til  Endeligheden,  deels  den  physiske  — hos  Satur- 

nin  —  deels  den  etniske  —  hos  K  er  don  og  Marc  ion,  med  hvilken 

Gruppe  maaskee  ogsaa  Kar  p  o  kr  at  es  ogEpiphanes  staae  i  Sam- 
menhæng.  Det  deraf  opstaaencle  Spørgsmaal:  hvorfra  da  ved  Siden 

af  den  sande  uendelige  Gud  denne  endelige  og  med  ham  Endelig- 
heden selv  er  kommen,  besvares  af  Ophiterne  i  Tilslutning  til 

den  christelige  Treenighedslære  ved  Antagelse  af  en  Emanation  af 

stedse  ringere  guddommelige  Væsener  fra  den  høieste  Gud,  aaben- 
bart  intet  Andet  end  Udviklingen  gjennem  Bevidstheden  til  virkelig 

Aandighed,  men  phantastisk  opfattet  som  en  Avling,  hvorved  den 

Deel  af  den  guddommelige  Lysvædske,  som  Bevidstheden  ikke  rum- 

mede,  sank  ned  i  Materien,  hvorfra  det  dernæst  bliver  Verdensud- 

viklingens  Formaal  igjen  atudfrie  den.  Det  Tvetydige  og  Dualistiske 

i  Ophitismen  hæves  af  de  to  høiest  udviklede  gnostiske  Systemer, 

idet  Charakteren  af  selve  Verdens  Tilblivelsesproces  bestemmes  og 

dermed  ogsaa  det  sidste  Spørgsmaal,  Spørgsmaalet  om  Materiens 

Oprindelse,  besvares  paa  modsatte  Maader,  nemlig  i  det  afHippolyt 

skildrede  Basilidiske  System  ved  en  trinviis  Udskillelse  af  det 

guddommelige  Væsen  ud  fra  det  først  frembragte  Chaos,  i  det  Ya- 

lentinske  ved  den  laveste  Æons  Sophias  Fald  formedelst  hendes 

Attraa  efter  en  umiddelbar  Erkjendelse  af  og  et  umiddelbart  For- 
hold til  den  høieste  Gud,  saaledes  at  de  materielle  Elementer  ere 
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hendes  Afkom  Achamoths  ved  Faldet  foraarsagede  TraO-r],  af  Frel- 
seren skilte  fra  hende  og  givne  selvstændig  Subsistents.  Disse  ere 

de  4  Hovedgrupper,  hvori  Gnosticismen  falder  efter  de  4  Udvik- 

lingstrin  af  dens  Grundtanke  eller  det  Grundspørgsmaal,  den  besvarer. 

2.  S.  Bugge  meddeelte  Resultaterne  af  nogle  Undersøgelser 

om  Skrivtens  Oprindelse  hos  de  germaniske  og  navnlig  de  nor- 

diske Folk.   (S.  485). 

Den  21de  November.     Mathematisk-nnlurvidenskabelig  Classe. 

1.  Collett  foreviste  en  her  i  Landet  for  første  Gang  funden 

Fugl  Paffinus  major,  som  var  skudt  for  nogle  Uger  siden  i  Chri- 

stiania-Fj  orden. 
2.  Mohn  meddeelte  Hovedresultaterne,  hvortil  den  i  dette 

Aar  i  Wien  sammentraadte  meteorologiske  Congres  var  kommen. 

3.  Monrad  fremlagde  en  indsendt  Afhandling  af  Observator 

Åstrand  om  geodætisk  Bestemmelse  af  Bergens  Observatoriums 

Beliggenhed. 

4.  0.  J.  Broch  meddeelte  nogle  Oplysninger  angaaende  en 

Veining  af  et  Chilograms-Lod,  hvori  han  havde  deeltaget  under  sit 

Ophold  i  Paris.  Hensigten  med  Veiningen  var  at  finde  Chilo-Lod- 

dets  Volum.  Dette  søgtes  bestemt  ved  Loddets  Vegts-Differents 

i  Luft  og  luftfortyndet  Ruin,  sammenlignet  med  et  Platina-Lod  af 

bekjendt  Volum.  Volumet  af  det  undersøgte  Lod,  der  var  af  for- 

gyldt  Messing,  udgjorde  127—128  Cubikmeter.  Ved  disse  Forsøg 

viste  det  sig,  at  Veininger  i  lufttomt  Rum  vanskeligt  lade  sig  ud- 

føre  med  den  Nøiagtighed,  som  i  Luft,  paa  Grund  af  de  Temperatur- 

Vexliiiger,  der  følge  af  Luftens  Fortynding  og  Fortætning.  Sluttelig 

antydede  lian  en  forbedret  Wgt-Construction,  hvorVegten  var  an- 

bragt  under  en  solid  hermetisk  atiukket  Metalklokke  med  Appa- 

rater til  Loddernes  Af-  og  Paalægning  uden  Klokkens  Aabniug, 

men  uden  Luft-Fortynding  og  med  tørret  Luft.  Herved  troede  han, 

at  de  Feil,  som  stamme  fra  Vexling  i  Temperatur  og  Fugtighed, 

maatte  betydeligt  kunne  formindskes. 

I  Anledning  af  dette  Foredrag  opstod  en  Discussion,  hvori  0. 

J.  Broch,  0.  Pihl  og  Waage  deéltoge. 
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Den  5te  December.    Almindeligt  Møde. 

Der  foretoges  Valg  paa  Embedsmænd. 

Til  Vice- Præses  valgtes  0.  J.  Broch. 
Til  Secretair  valgtes  Monrad. 

Til  Vice-Formand  i  den  philosophisk-historiske  Classe  valgtes 

(efterat  Caspari  havde  frabedet  sig  Valget)  Rygh. 
Til  Secretair  i  samme  Classe  J.  P.  Broch. 

Til  Vice-Formand  i  den  mathematisk-naturvidenskabelige  Classe 
valgtes  W  a  age. 

Til  Secretair  i  samme  Classe  C.  Guldberg. 

Gaver  til  Selskabets  Bibliothek  i  1873. 

Det  kgl.  Norske  Videnskabers-Selskabs  Skrifter  i  det  19de  Aarhun- 
drede.  VII,  1. 

Oversigt  over  det  kgl.  danske  Videnskabernes  Selskabs  Forhand- 
linger. 1871,  No.  3.  1872,  No.  1.  2. 

Det  kgl.  danske  Videnskabernes  Selskabs  Skrifter,  femte  Række. 

Historisk  og  philosophisk  Afdeling,  IV.  7 — 9.  Naturvidenska- 

belig  og  mathematisk  Afdeling,  IX,  6—9.  X,  1 — 2. 
Proceedings  of  the  academy  of  natural  sciences  of  Philadelphia. 

1871.  1872. 

Proceedings  of  the  American  academy  of  arts  and  sciences  selected 

from  the  records.  Boston.  VIII,  p.  1—504. 

Videnskabelige  Meddelelser  fra  den  naturhistoriske  Forening  i  Kjø- 

benhavn  for  1871,  No.  11—25,  og  for  1872,  No.  1—14,  samt 

Register  til  Aarene  1849-  68. 

J.  Aasen,  Norsk  Ordbog.  Anden  Udgave.  7de  og  8de  Hefte. 
Société  des  amis  des  sciences  naturelles  de  Rouen.  Huitiéme 

année.  1872.  ler  semestre. 

Vierunddreissigster  Bericht  uber  das  Wirken  und  den  Stand  des 

historischen  Vereins  flir  Oberfranken  zu  Bamberg  im  Jahre  1871. 

Tijdschrift  voor  Indische  Taal-,  Land-  en  Volkenkunde,  utg.  door 

het  Bataviaasch  Genootschap  van  Kunsten  en  Wetenschappen. 

XVIII,  2.  5.  6.  XX,  1.  2. 
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Verhandelingen  van  het  Bat.  Gen.  v.  K.  en  W.  XXXIV— XXXVI. 

Xotulen  van  de  allgemeene  en  Bestuurs-Vergaderingen  van  het  Bat. 

Gen.  v.  K.  en  W.  VIII,  3.  X,  1—3. 

Kgl.  svenska  Vetenskaps-Akademiens  handlingar.  Ny  føljd.  IX,  2. 
X.    Med  Bihang  I,  1. 

Ofversigt  af  Kgl.  Vetenskaps-Akademiens  forhandlingar.  Årg.  28.  29. 

H.  Hamilton,  Minnesteckning  ofver  J.  A.  von  Hartraansdorff.  Stock- 
holm 1872. 

Kgl.  Svenska  Vetenskaps-Akademien.  Mai  1872.  (Fortegnelse  over 
Medlemmerné). 

Verhandlungen  der  k.  k.  zoologisch-botanischen  Gesellschaft  in  Wien. 
Bd.  XXII. 

G.  Ritter  von  Frauenfeld,  Zoologische  Miscellen.  XVII. 

Report  of  the  commissioner  of  agriculture  for  the  year  1871.  Wash- 

ington. 

Smithsonian  Institution.  Annual  report  for  1871. 

Twenty-fifth  report  of  the  board  of  trnstees  of  public  schools  of 

the  city  of  Washington,  1871—72. 
Zones  of  stars  observed  at  the  united  states  naval  observatory  with 

the  meridian  transit  instrument  in  the  years  1846—49.  Wash- 

ington 1872. 

Proceedings  of  the  California  academy  of  sciences.  IV,  5.  V,  1. 

Transactions  of  the  Wisconsin  academy  of  sciences,  arts  and  letters. 

1870—72.  Madison. 

The  complete  works  of  count  Rumford.  Publ.  by  the  American  aca- 
demy of  arts  and  sciences.  Vol.  I.  Boston  1870. 

Memoirs  of  count  Rumford.  By  G.  E.  Kllis.  Publ.  by  the  American 

academy  of  arts  and  sciences,  Boston.  Philadelphia. 

W.  H.  Dall,  9  zoologiske  Athandlinger.  Separataftryk  af  amerikanske 

Journaler. 

Archives  of  science  and  transactions  of  the  Orleans  county  society 

of  natural  sciences.  I,  4—5. 

Bulletin  of  the  Museum  of  comparative  Zoology,  at  Harvard  Col- 

lege, Cambridge,  Mass.  III,  No.  5.  C>. 
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Annual  report  of  the  trustees  of  the  Mus.  of  comp.  Zool.,  at  Har- 

vard College,  Cambridge.  1871.  Boston.  ' 
Al.  Agassiz,  application  of  Photography  to  Illustrations  of  Natural 

History.    Cambridge  1871. 

Illustrated  catalogue  of  the  Mus.  of  comp.  Zool.,  at  Harvard  college. 

No.  IV— VI. 

I4ter  Bericht  der  Oberhessischen  Gesellschaft  fur  Natur-  undHeil- 
kunde.    Giessen  1873. 

G.  Storm,  Snorre  Sturlassøns  Historieskrivning,  en  kritisk  Under- 

søgelse.    Kjøbenhavn  1873. 

Mémoires  de  la  société  des  sciences  physiques  et  naturelles  de 

Bordeaux.  I.  III,  2.  IV— VII.  VIII,  1.  IX,  1. 

Société  des  sciences  physiques  et  naturelles  de  Bordeaux.  Extrait 

des  procés-verbaux  des  séances.  1869.  1872—73,  p.  I — VIII. 
Sitzungsberichte  der  kgl.  bohmischen  Gesellschaft  der  Wissenschaften 

in  Prag.    Jahrg.  1871,  1—2.  1872,  1. 
Abhandlungen  der  kgl.  bohmischen  Gesellschaft  der  Wissenschaften 

vom  Jahre  1871—72. 

T.  Thorell,  remarks  on  synonym  of  european  spiders.  Upsala 

1870—73. 

Sitzungsberich(e  der  physikalisch-medicinischen  Gesellschaft  in 
Wiirzburg  fur  1872. 

Indbydelsesskrift  til  den  offentlige  Examen  i  Juni  og  Juli  1873  ved 

Lærd-  og  Realskolen  i  Molde. 

Correspondenz-Blatt  des  zoologisch-mineralogischen  Vereines  in 

Regensburg.    Sechsundzwanzigster  Jahrgang. 

L.  Daae,  Sorenskriver  Mathias  Skaanlunds  Autobiographi,  et  Tidsbil- 

lede fra  Christian  denFemtes  Dage.  Christiania  1873.  (Sep.-Aftr.) 

Lochmann,  F.,  Den  nyere  Hygiene.  (Særskilt  aftrykt  af  Tids- 
Tavler  for  1873.) 

Bidrag  till  Sveriges  officiela  statistik.  Helso-  och  sjukvården.  Ofver- 

styrelsens  ofver  hospitalen  beråttelse  for  år  1871. 
Lunds  Universitets  årsskrift.  1871. 

Archives  Néerlandaises  des  sciences  exactes  et  naturelles,  publiées 

par  la  société  des  sciences  a  Haarlem.    VII,  4 — 5. 
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Almanaque  nautico  para  el  ano  1874,  calculado  de  orden  de  la  su- 

perioridad  en  el  observatorie*  di  marina  de  la  ciudad  de  S. 
Fernando.    Cadiz  1872. 

Anales  del  observatorio  de  marina  de  San  Fernando.    Seccion  2. 

Observaciones  meteorologicas.  1871. 

Nova  acta  regiæ  societatis  scientiarum  Upsaliensis.    VIII,  2. 

Bulletin  météorologique  mensuel  de  1'observatoire  de  1'université 

dTpsal.    IV.  V,  1  —  6. 

Mémoires  de  1'académie  des  sciences,  belles-lettres  et  arts  de  Lyon. 
Classe  des  sciences.  XIX. 

Société  des  amis  des  sciences  naturelles  de  Kouen.  Neuviéme 

année.  1873,  l?r  Semestre. 
Antiqvarisk  Tidskrift  for  Sverige.  III,  2. 

Proceedings  of  the  Belfast  Natural  History  and  Philosophical  Society, 

for  the  session  1871 — 72. 

D.  José  de  Pablos  y  Sancho,  Memoria  de  la  cuadratura  del  circulo. 

Manila  1872-73. 

D.  José  de  Pablos  y  Sancho,  Memoria  del  nuevo  procedimiento 

para  hallar  la  raiz  cuadrada  a  toda  cantidad.    Binondo  1873. 



Videnskabs-Selskabels 

Medlemmer' 

1873. 

Selskabels  Beskytter: 

HANS  MAJESTÆT  KONGEN. 

Selskabets  Embedsmænd  i  Aaret  1873: 

Præses:  Professor  Caspari. 

Vice-Præses :  Professor  C.  Boeck. 

Secretair:  Professor  M.  J.  Monrad. 

Embedsmænd  i  den  philosophisk- 
historiske  Gasse. 

Formand:  Professor  0.  Rygh. 
Vice-Formand :  Professor  S.  Bugge. 
Secretair:  Professor  J.  P.  Broch. 

Embedsmænd  i  den  mathematisk- 
natnrvidenskabelige  Gasse. 

Formand:  Professor  Esmark. 

I  Vice-Formand:  Professor  Faye. 
Secretair:  Professor  Waage. 

Udgangen  af  Aaret  1873: 

Broch,  0.  J.,  Professor. 
Bugge,  F.  W.,  Professor. 
Bugge,  S.,  Professor. 
Caspari,  C.  P.,  Professor. 
Collett,  R.,  Cand.  philos. 
Daa,  L.  K.,  Professor. 
Daae,  L  ,  Bibliothekar. 
*Dahl,  L.,  Fængselslæge. 
*Dahll,  T.,  Geschworner. 
*Danielssen,  D.,  Overlæge. 

*Egeberg,  C,  Esquadronslæge. 
Esmark,  L.,  Professor. 
Faye,  F.,  Professor. 

Selskabets  Medlemmer  ved 

Arndtsen,  A.,  Cand.  med. 
Aschehoug,  T  ,  Professor. 
Aubert,  L.,  Professor. 
Aubert,  L.,  jun.,  Professor. 
Baehke,  O.  A.,  Assessor. 
*Barth,  J.  B.,  Forstmester. 
Birkeland,  M.,  Rigsarchivar. 
Bjerknes,  C,  Professor. 
Blytt,  A.,  Conservator. 
Boeck,  C,  Professor. 
Boeck,  W.,  Professor. 
Brandt,  F.,  Professor. 
Broch,  J.  P.,  Professor. 
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'  Fearnley,  C,  Professor. 
*Forbes,  D.,  Geognost. 
Friis,  J.,  Professor. 
*Friis,  J.,  Rector. 
*Fritzner,  ,J.,  Provst. 
Guldberg,  A.  S.,  Dr.  philos. 
Guldberg,  C.  M  ,  Professor. 
Hallager,  F.,  Høiesteretsassessor. 
Hiortdahl,  Th.,  Professor. 
Holmboe,  C.  A.,  Professor. 
Hvoslef,  H.,  Dr.,  Apotheker. 
♦Hørbye,  J.,  Forstmester. 
Johnson,  G.,  Pro  essor. 
Kiær,  A.,  Bureauchef. 
Kjerulf,  Th.,  Professor. 
*Koren,  J.,  Conservator. 
Lie,  S.,  Professor. 
Lieblein,  J.,  Stipendiat. 
Lochmann,  F.,  Professor. 
Lyng,  G.  V.,  Professor. 
Løkke,  J.,  Overlærer. 
Mejdell,  N.,  Bergmester. 
Mohn,  H.,  Professor. 
Monrad,  M.  J.,  Professor. 

*Munch,  A.,  Professor. 
*Munthe,  G.,  Capitain. 

Muller,  J.  W.,  Professor. 
Munster,  B.,  Professor. 
Nissen,  R.  T.,  Professor. 
*Normann,  J.,  Forstmester. 
Oden,  J.,  Adjunct. 
Pihl,  O.,  Directeur. 
*Platou,  C,  Sorenskriver. 
Rasch,  H.,  Professor. 

Rygh»  O-i  Professor. 
Sandberg,  O.,  Directeur. 
Sars,  G.  O.,  Stipendiat. 
Sars,  J.  E.,  Stipendiat. 
*Schive,  C,  Toldinspecteur. 
Schjøtt,  P.  O.,  Professor. 
Schnitler,  D  ,  Capitain. 
Schiibeler,  F.  C,  Professor. 
Sexe,  S.,  Professor. 
Stang,  F.,  Statsraad. 
Storm,  J.,  Professor. 
*Sundt,  E  ,  Sognepræst. 
*Sylo\v,  L.,  Overlærer. 
Unger,  C.  R.,  Professor. 
Vibe,  F.,  Rector. 
Voss,  J.,  Professor. 
Waage,  P.,  Professor. 
Winge,  E.,  Professor. 

De  med  *  betegnede  ere  udenbyesboende. 
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